اجرای موفقیتآمیز تعمیرات سالیانۀ مدول2 A

والدت باسعادت
حضرت معصومه سالم اهلل علیها
و روز دختر
مبارک باد

رئیس تعمیرات واحدهای احیا مستقیم  1و  2فوالد مبارکه از اجرای
موفقیتآمیز تعمیرات سالیانۀ مدول  Aو پمپخانۀ  Hواحد احیا
مستقیم  1در تیرماه  1396خبر داد و گفت :این تعمیرات با صرف
بیش از  40هزار نفر ساعت در بخش تعمیرات . . .
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Khabarnameh-Foulad

خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
شماره 1034
شنبه 31تیر ماه1396
 27شوال 1438
 22جوالی 2017

Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter

Vol.20 | No.1034
SAT.22 JULY 2017
www.msc.ir

برای اولین بار در کشور انجام شد:

با تصویب صورتهای مالی سال  95در مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت:

تولید ورقهای ساخت مخازن سوخت
نیروگاه ماکو در فوالد مبارکه

تقسیم  7هزار و  500میلیارد ریال
سود نقدی

کارشناســان و کارکنــان خــاق فــوالد مبارکــه بــا دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد ورقهــای
) ASTM A283 GR.C(GOCموفق شدند ،ورقهای موردنیاز ساخت مخازن سوخت نیروگاه
ماکوراتأمین کنند.
غالمرضا جوانمــردی ،مدیر متالــورژی و روشهای تولیــد ،با اعالم این خبر افزود :با درخواســت شــرکت
گلبرقارومیهاز شرکتفوالدمبارکهبرایتأمینورقهایبا گریدمذکور،واحدمتالورژیوروشهایتولید
با همکاری تالشگران خطوط تولید ،با طراحی آنالیز شیمیایی مناسب در کاهش میزان کربن ،کاهش
میزان گوگرد،فسفر...
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانۀ شــرکت
فــوالد مبارکــۀ اصفهــان روز چهارشــنبه
 28تیرماه،1396در محلسالناجتماعات
نگین نقشجهان سپاهانشــهر بــا حضور
بیش از  90درصد از سهامداران شرکت برگزار
شــد و طی آن ،پس از ارائه گــزارش مقبول
توســط حســابرس شــرکت به صورتهای
مالی شــرکت فوالد مبارکه ،تقســیم  7هزار
و  500میلیارد ریال ســود نقدی به تصویب
رسید.
امیرحسین نادری معاون اقتصادی و مالی
شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر افزود:
طبق قانون تجارت ،شــرکتهای سهامی
حدا کثر چهار مــاه پس از پایان ســال مالی
باید مجمع ســالیانۀ خود را برگزار کنند که
در این راستا شرکت فوالد مبارکه موفق شد
با اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل
و بازرس قانونی ،در خصوص صورتهای
مالــی منتهــی بــه  30اســفند  ،95مجمــع
سالیانۀ خود را در موعد مقرر برگزار کند.
وی یــادآور شــد :پــس از اعــام ر ســمیت
جلســه بــا حضــور بیــش از  90درصــد از
ســهامداران ،دســتور جلســه قرا ئــت
و اعضــای هیئترئیســه مجمــع آقایــان
بهزاد باب اهللزاده به نمایندگی از . . .
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معرفی شرکت فوالد
سفیددشتبهعنوان
واحد تولیدی نمونۀ استان
چهارمحالوبختیاری

اجتماعی

پایان مرحلۀ اول
بیستونهمیندورۀ
مسابقاتقرآن
شرکت فوالد مبارکه

خ ـب ـ ـ ـ ــر

 4برگزاریمجمع
عمومی عادی
ساالنۀ شرکت
گلگهر

سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان مطرح کرد:

از حمایت و هماهنگی خوب شرکت فوالد مبارکه،
باشگاه و هواداران بهره خواهیم برد

3
آ گهی

7

اطالعیه
آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

برنامهٔ حضور مدیران در مصاحبهٔ رادیو فوالد در مردادماه 96

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال
مدارک

عمومی 1

48443502

خرید  4,500,000کیلوگرم سود مایع  %50-%48موردنیاز

1396/5/2

خرید مواد اولیۀ
انرژی

عمومی 1

48437797

طراحی ،خرید ،نصب ،تست و راهاندازی مکانیزم رول تونگ برای جابهجایی غلتکهای کاری نورد سبا بهصورت EPC

1396/5/10

قراردادهای خرید

3

عمومی 1

48437042

خرید  27تن بایوساید و  27هزار لیتر آنتی اسکیل موردنیاز

1396/5/9

خرید مواد اولیۀ
انرژی

4

عمومی

48437802

احداث سه خط ریلی جهت انبار بارگیری اسلب ماشین  5ریختهگری واقع در شرکت فوالد مبارکه

1396/5/7

قراردادهای خرید

5

عمومی

48438481

خرید یک دستگاه گیوتین جهت برش نمونهها در آزمایشگاه محصول

1396/5/4

قراردادهای
توسعه

مراسم تجلیل از قاریان مساجد و نمازخانههای شرکت فوالد مبارکه

6

عمومی

48329296

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور موبایل با ولتاژ خروجی  ۴۰۰ولت وتوان  ۵۰۰کیلو و ا ت آمپر و فرکانس خروجی  ۲۰۰هرتز
INDVCEDORRVOLTE

1396/5/7

قراردادهای
توسعه

7

عمومی

48434021

خرید  800متر ریل A 120

1396/5/14

خرید مواد مصرفی

8

عمومی

48429362

خرید یک دستگاه جذب اتمی برند پرکین المر

1396/5/18

خرید مواد مصرفی

بهمنظور نشــر فرهنگ قرآن و تجلیل از قاریان حاضر در برنامههای نورانی ترتیلخوانی مســاجد و نمازخانههای شــرکت فوالد مبارکۀ اصفهان در ماه مبارک رمضان ،مراسمی در روز
سهشنبه  3مردادماه همزمان با والدت حضرت معصومه(س) و دهۀ کرامت همراه با اقامۀ نماز جماعت ظهر و عصر در مســجد جامع برگزار و با اهدای جوایز به  40نفر از برگزیدگان از
آنان تجلیل خواهد شد.
امور فرهنگی

9

عمومی

48432332

خرید یک دستگاه آناالیزر کربن سولفور برند لکو

1396/5/18

خرید مواد مصرفی

10

عمومی

48443038

خرید  50عدد النس ا کسیژن سوپر سونیک

1396/5/14

خرید مواد مصرفی

11

عمومی

48440493

انجام عملیات تعویض و اصالح لولههای آب سیستم آبپاش پارکهای انباشت و برداشت

1396/5/7

قراردادهای خرید

12

عمومی 1

48419682

طراحی و مهندسی ،تهیه وتأمین ،ساخت ،نصب ،تعویض ،بهینهسازی ،تقویت و تضمین عملکرد سازههای فلزی ناحیۀ
فوالدسازی در واحد  28شرکت فوالد مبارکه بهصورت EPC

1396/6/5

قراردادهای خرید

13

مزایده

96400001

شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان در نظر دار د اقالم ضایعاتی خود را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند

1396/5/9

خرید مواد مصرفی

1
2

مدیریت مرتبط

غالمرضا جوانمردی

مدیر متالورژی و روشهای تولید

96/5/9

محمدرضا بنائیان مفرد

مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری مداوم

96/5/16

محمدرضا آقاجوهری

مدیر اجرای پروژههای نواحی نورد گرم و سرد

96/5/23

سید وحید مدینه

مدیر قراردادهای خرید

96/5/30

جهت دریافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر به نشــانی  www.msc.irلینک مناقصات بخش خرید و تأمینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود نســبت به انتخاب مناقصۀ
موردنظر ازطریق سیستم ارتباط با تأمینکنندگان ( )SRMاقدام کنید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان (کد آ گهی ر)96020-
آ گهی پرداخت سود سهامداران شرکت توکاریل (سهامی عام)
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به  -1395/12/30بهازای هر سهم  220ریال

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

اول

از  1تا  25،000سهم

1396/04/25

1396/09/09

دوم

از  25،001تا  10میلیون سهم

1396/05/31

1396/09/09

سهامداران

حقیقی

دورۀ پرداخت/تعداد سهام

کمتر از  1درصد سرمایه

1396/09/01

بیشتر از  1درصد سرمایه

1396/10/02

حقوقی

نحوۀ پرداخت

شعب بانک ملت سراسر کشور

واریز به حساب سهامدار

• سهامداران حقیقی باتوجهبه دورۀ پرداخت با در دست داشتن اصل کارت ملی و کد سهامداری جهت دریافت سود (بهصورت نقدی) میتوانند به کلیۀ شعب بانک ملت سراسر
کشور مراجعه کنند .وکالی سهامدار باید اصل کارت ملی و وکالتنامۀ معتبر خود را نیز همراه داشته باشند.
• سهامداران حقوقی جهت دریافت سود تا قبل از تاریخهای فوق نسبت به ارسال شمارۀ حساب بانکی خود اقدام کنند.
شرکت توکاریل (سهامی عام)

اطالعیه

تونهمین دورۀ مسابقات قرآن شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان
اعالم اسامی راهیافتگان به مرحلۀ نهایی بیس 
بهاطالعشرکتکنندگانمرحلۀاولبیستونهمیندورۀمسابقاتقرآن،اخالق،مهدویتواصولدینشرکتفوالدمبارکهمیرساند،اسامیافرادراهیافتهبهمرحلۀنهاییایندورهاز مسابقاتدر
پرتال کارکنان /سیستم مسابقات /ورود /شرکت در مسابقه /اسامی پذیرفتهشدگان نهایی درج شده است .ضمنا این عزیزان میتوانند از تاریخ 10تا 16مردادماه 1396با مراجعه به نشانی فوق
جهتدریافت کارتورودبهجلسۀمرحلۀبعدمسابقاتاقدام کنند.
مســابقات در همــۀ رشــتهها در روز جمعــه  27مردادمــاه  1396در اردوگاه شــهید بهشــتی شــهر ابریشــم برگــزار خواهــد شــد .گفتنــی اســت آزمــون رشــتههای اخــاق ،مهدویــت،
مفاهیــم ســورۀ واقعــه و اصول دیــن ب هصــورت کتبــی و تســتی و رشــتههای حفظ پنــج جــزء اول قــرآن ،حفــظ موضوعــی ،حفظ نیمــۀ دوم جــزء س ـیام از ابتــدای ســورۀ فجر تــا آخــر قــرآن و قرائت
امــور فرهنگــی
تخصصــی از آیــات  189تــا  194ســورۀ آلعمــران به صــورت شــفاهی برگــزار خواهــد شــد.

فراخوان

فراخوان مقالهنویسی با محوریت «زن در اندیشه اسالمی و غربی»
پایگاه بسیج خواهران فوالد مبارکه به مناسبت هفتۀ عفاف و حجاب نسبت به فراخوان مقاله در این باره اقدام کرده است:
موضوعات:
-1جایگاه زن در اندیشۀ اسالمی و غربی
الف -زن و خانواده  /ب -زن و اقتصاد  /ج-زن و فرهنگ  /د -زن و اجتماع  /ه -زن و اشتغال  /و -زن و هویت
-2آثار حضور زن در اجتماع در اندیشۀ اسالمی و غربی  -3 /تأثیر حجاب یا نبود آن بر سالمت خانواده و اجتماع
 -4مدیریت نقشهای یک زن در خانواده و اجتماع  -5 /آثار حجاب در خانواده و اجتماع از دیدگاه روانشناسی
 -6عوامل مؤثر بر ارتقای سالمت زنان شاغل  -7 /چالشها و دغدغههای زنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه
از کلیۀ همکاران و پژوهشگران عزیز دعوت میشود تا پایان شهریورماه مقاالت علمی خود را (با رعایت اصول مقالهنویسی در حداقل ده صفحه) به پایگاه بسیج خواهران ارسال کنند.
حوزۀ مقاومت بسیج شرکت فوالد مبارکه
		
پس از ارزیابی به مقاالت برگزیده جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
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در محضر والیت

برای اولین بار در کشور انجام شد:

تولید ورقهای ساخت مخازن سوخت نیروگاه ماکو در فوالد مبارکه

راهکارهای مقام معظم رهبری
برای کمک به تولید و برونرفت از مشکالت اقتصادی
راهکارهاییدر تحققاهدافتعیینشده:
حمایـت از بنگاههـای تولیـدی متوسـط و
کوچک
یکی از الزمترین کارها این اسـت که از بنگاههای
تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود.

مقاممعظمرهبریمیفرمایند که
برایپیشرفتاقتصاد کشور دودیدگاه
وجوددارد کهدیدگاهنخستمربوطبه
درون کشور و دیدگاه دوم مربوط به
مسائلخارجیاست.

ایشـان میفرماینـد« :مـا پیشـرفت اقتصـاد را بایـد
از ظرفیتهـای درون کشـور و درون مـردم تأمیـن
تهـای بسـیار زیـادی در کشـور وجود
بکنیـم؛ ظرفی 
تهـا یـا استفادهنشـده اسـت
دارد کـه از ایـن ظرفی 
تهـا
یـا درسـت استفادهنشـده اسـت؛ از ایـن ظرفی 
اسـتفاده کنیـم؛ [یعنـی] اقتصـاد درونزا؛ اقتصادی
کهمایهخودومادهخودرااز درون کشور واز امکانات
کشـور و از تواناییهـای مـردم خودمـان بـه دسـت
مـیآورد».
ایشان همچنین تأ کیددارند« :نگاه دوم به اقتصاد
کشـور نگاه به پیشـرفت اقتصاد بـا اسـتفاده از کمک
بیرون از مرزها است؛ امروز شرایط کشور به ما نشان
داده اسـت کـه ایـن نـگاه دوم یـک نـگاه کاملا غلط و
عقیـم و بیفایده اسـت».
طبق بنـدی کـه در بـاال آمـد و با توجـه به فرمایشـات
رهبر معظـم انقلاب دیـدگاه دوم مورد تأیید نیسـت
و برای پیشـرفت اقتصاد کشـور بایـد از ظرفیتهای
درون کشـور و درون مـردم اسـتفاده کـرد.
رهبر انقالب البته این را هم مورد تأ کید قرار دادهاند
کـه راهـکار اجـرای دیـدگاه مذکـور اقتصـاد مقاومتـی
اسـت؛ ایشـان تأ کیـد کردهانـد« :بایـد نـگاه کنیـم بـه
تهـای درونـی بسـیار اسـت.
درون کشـور ،ظرفی 
از دیگـر نکاتـی کـه مقـام معظـم رهبـری در سـخنان
خـود مورداشـاره قـرار دادهانـد ایـن اسـت کـه بـرای
پیشـرفت کشـور بایـد «هدفگـذاری مشـخص و
ثابـت و حرکـت بهسـمت آن هـدف» در اولویـت
باشـد؛ که البته در ایـن هدفگذاری برای پیشـرفت
اقتصـاد «سـرمایهگذاری روی تولید داخلـی» مال ک
قرارگرفتـه اسـت.
ـذاری مشـخص
گ

ف
«هد
ـد
ن
ا
ه
کرد
ایشـان تأ کیـد
ِ
و ثابتـی بایـد وجـود داشـته باشـد کـه بهسـمت آن
هـدف ،همـ ه دسـتگاهها را و همـه امکانات را بسـیج
کنند .بهنظر بنده آن چیزی که امسـال و سـالهای
بعدازایـن بایـد بهعنـوان هـدف اقتصـاد موردتوجـه
باشـد ،عبـارت اسـت از سـرمایهگذاری روی تولیـد
داخلـی .همـه تالشهـا از سـوی همـه بایـد بـرای
تقویتتولیدداخلیبسیجبشود.از همهمسئوالنی
کـه در زمینههای اقتصـادی فعالیـت دارنـد و از همه
آحاد مـردم باید مطالبه بشـود که به مسـئله تقویت
تولیـد داخلـی کمـک کننـد».

تقویتفعالیتهایبنگاههایدانشبنیان
یکـی از کار هـا ا یـن ا سـت کـه فعالیتهـای
بنگا ههـای دانشبنیـان تقو یـت بشـود .اینکـه
مـا روی علـم و فنـاوری تکیـه میکنیـم ،فقـط
بهخاطر این نیسـت که میخواهیم نصاب علمی
خودمان را بـاال ببریم؛ پیشـرفت علم و فنـاوری به
پیشـرفت اقتصـاد کمـک میکنـد؛ بنگاههایـی کـه
دانشبنیـان هسـتند میتواننـد بـه اقتصـاد ملـی
کمـک کننـد.

با استفاده از
محصول تولیدشده
در فوالد مبارکه
در مراحل ساخت
مخازن نیروگاه
ماکو ،ویژگیهای
مهمی از قبیل
جوشپذیری عالی و
فرم دهی مناسب با
موفقیت انجام شد
که نشاندهندۀ
کیفیت باالی
ورقهای تولیدی
این شرکت است

نهضت کاهشخامفروشی
یکـی از کارهـای الزم ،نهضـت کاهـش خامفروشـی
اسـت .اینکـه مـن چنـدی پیـش راجـع بـه وابسـته
بـودن اقتصادمـان بـه نفـت اعتـراض کـردم و در
سـخنرانی گفتم ما باید کاری کنیم که خامفروشـی
بهتدریـج کاهـش پیـدا کنـد تـا اینکـه بهکلـی از بیـن
بـرود؛ بایـد ارزشافـزوده ایجـاد کـرد.

کارشناسان و کارکنان خالق
فـ ــوالد مب ــارکه با دسـ ـتیابی به
دان ـ ــش ف ـنـ ــی تولـیـ ـ ــد ورقهای
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موفق شدند ،ورقهای موردنیاز
ساخت مخازن سوخت نیروگاه
ماکو را تأمین کنند.

تسهیلسرمایهگذاری
کاهشواردات کاالهایمصرفی

غالمرضــا جوانمــردی ،مدیــر متالــورژی و
روشهــای تولید ،بــا اعــام این خبــر افــزود :با
درخواســت شــرکت گلبــرق ارومیــه از شــرکت

مبارزهباقاچاق
حمایتاز کارگرایرانیومصرف کاالیداخلی
کار گـر ایرا نـی را حما یـت بکننـد ،کارگاه تولیـدی
داخلـی را بـا مصـرف کـردن [محصـول] آن رونـق
بدهند کسانی که مصرفکننده هستند ـ که همه
ملـت مـا درواقـع مصرفکنندهانـد ـ ـ محصـوالت
داخلـی را مصـرف کننـد کـه مـن روی ایـن بارهـا و
بارهـا تکیه کـردم و امـروز همعـرض میکنـم و تکیه
میکنـم.همـه سـعی بکننـد محصـوالت داخلـی را
مصـرف بکننـد.
پرهیزاز اسراف
کسـانی کـه اهـل اسـرافاند بداننـد ،این اسـراف و
زیـادهروی و ریختوپـاش کـه در اسلام اینهمـه
مذ مـت شـده ا سـت ،سرنو شـت اقتصـاد ملـی را
تعیین میکند؛ ا گـر چنانچه از اسـراف و زیادهروی
و ریختو پـاش ا مـوال شـخصی ،چـه آب ،چـه
نـان ،و سـایل تشـریفاتی ز یـادی در مهمانیهـا،
در عقدهـا ،در عروسـیها ،در بقیـهمراسـم و چـه
بقیـه چیزهای دیگـر پرهیز بشـود ،به اقتصـاد ملی
کمـک میکنـد.

ما پیشرفت
اقتصاد را باید از
ظرفیتهای درون
کشور و درون
مردم تأمین بکنیم؛
ظرفیتهای بسیار
زیادی در کشور
وجود دارد که از
این ظرفیتها یا
استفادهنشده
است یا درست
استفادهنشده
است

رئیس تعمیرات واحدهای
احیا مستقیم  1و  2فوالد مبارکه از
اجرایموفقیتآمیزتعمیراتسالیانۀ
مدول  Aو پمپخانۀ  Hواحد
احیا مستقیم  1در تیرماه  1396خبر
داد و گفت :این تعمیرات با صرف
بیش از  40هزار نفر ساعت در بخش
تعمیرات ،نسوزکاری ،نظافت
صنعتی ،تعمیرات مرکزی مطابق

برنامه و با رعایت موارد ایمنی در
مدت 14روز انجامشد.
رضا خادم کیمیایی مهمترین فعالیتهای
انجامگرفته در این توقف برنامهریزیشده را
چنین برشمرد :تعویض تقسیمکنندۀ شارژ
گندله به کوره؛ تعمیرات قسمتهای داخلی
و خارجی کوره؛ ترمیم موضعی نسوز داخل
ریفورمر و لولههای خروجی گاز ریفورمر؛ سرویس

و تعویض لولههای مشعلهای ریفورمر؛ اصالح
نسوز دا گلگهای ریفورمر؛ و تعمیر و سرویس
اسکرابرها ،کولرها و تجهیزات سیاالتی.
وی یادآور شد :تعویض باندلهای رکوپراتورها،
سرریز کاتالیست و تنظیم سیستمهای تعلیق
ریفورمر ،اصالح بیس الکتروموتور کمپرسورهای
 48A/Bو تخلیه و سرویس کالریفایر  Gو تعمیر
و بازسازی کولینگ تاور  ،Gتعمیرات اساسی
والوها و لولههای پمپخانۀ  ،Hسرویس پانلها

وتجهیزاتبرقوهمچنینطرحافزایشظرفیت
فندودکشریفورمرمدول Aاز دیگرفعالیتهای
این تعمیرات بود که با همت و تالش کارکنان در
بخشهای مختلف انجام شد.
ایشان در پایان از کلیۀ همکاران تولید و تعمیرات
احیا مستقیم ،دفتر فنی تعمیرات ،مرکز نسوز،
تعمیرات مرکزی ،حملونقل ،تعمیرگاه مرکزی،
بازرسی فنی ،ایمنی و سایر کسانی که در این
تعمیرات مشارکت کردهاند ،تقدیر و تشکر کرد.

در مراسم نکوداشت روز ملی
صنعت و معدن که با حضور
برات قبادیان ،معاون آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت،
معدنوتجارت،سلیمانی،استاندار و
جمعی از مقامات و مدیران ارشد
استان برگزار شد ،از سوی سازمان
صنعت معدن و تجارت استان
چهارمحالوبختیاری،لوحوتندیس
واحد تولیدکنندۀ نمونۀ استان به
شرکتفوالدسفیددشتچهارمحال
وبختیاریاهداواز اقداماتارزشمند
اینشرکتتجلیلشد.

بیاناتمقاممعظمرهبریدر حرممطهررضوی
()1394/1/1

یادداشت /طهمورث جوانبخت

به گزارشروابطعمومیشرکتفوالدسفیددشت
چهارمحال و بختیاری ،در این مراسم که در 27
تیرماهودرسالنهمایشهایاتاقبازرگانیاستان
برگزار شد ،معاون آموزش و فناوری وزارت صنعت
معدن و تجارت با بیان اینکه در دنیای روبهرشد
امروز ،صنعت بدون علم و مطالعه پیشرفتی
ندارد ،یادآور شد :در بخش صنعت و معدن
رسیدن به اقتصاد پویا باید مبتنی بر دانش باشد
وشرکتهاییموفقخواهندبود کهبتواننداز این
دانشبهرۀ کافیوالزمراببرند.
قبادیان در ادامه تأ کید کرد :راهاندازی کسبوکار
وتولیددر هرمنطقهبایدبااستفادهاز مشاورههای

ضرورت آموزشهای فنی و مهارتی
در شرکت فوالد مبارکه
ب ــه مناس ــبت  6مردادم ــاه ک ــه بهعن ــوان روز
آم ــوزش ه ــای فن ــی و حرفــهای یادش ــده اس ــت
مــروری کوتــاه خواهیــم داشــت بــر آمــوزش هــای
فن ــی و مهارت ــی در ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه.
آموزشه ــای مهارت ــی ب ــه دلی ــل ت ــوأم نم ــودن
آموزشه ــای نظ ــری و عمل ــی از توانای ــی زی ــادی
در توس ــعۀ س ــرمایه انس ــانی و پ ــرورش نی ــروی
کار متخص ــص برخ ــوردار اس ــت .از منظ ــر نظری ــۀ
س ــرمایه انس ــانی ،آم ــوزش عموم ــی موج ــد
س ــرمایه عموم ــی اس ــت و آم ــوزش حرفـ ـهای
موجــد ســرمایه اختصاصــی اســت کــه بــه اتــکای
مهارته ــای کسبش ــده ،دارن ــدگان آن را ب ــرای
بــه دســت آوردن جایگاههــای شــغلی بهتــر آمــاده
میســازد و منجــر بــه افزایــش بهــرهوری ســازمان
میگ ــردد .همی ــن بین ــش باع ــث ش ــده ک ــه در
سیس ــتم آم ــوزش ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه از دیرب ــاز
در کن ــار آموزشه ــای عموم ــی ،آموزشه ــای
مهارت ــی م ــورد تأ کی ــد واق ــع گردن ــد.
ورود نیروهــای جدید در ســازمان ،بازنشســتگی
کارکن ــان فعل ــی ،ورود فناوریه ــا ،روشه ــای
جدیــد کاری و ،...تقاضاهــای جدیــدی را بــرای
آم ــوزش ه ــای مهارت ــی نی ــروی انس ــانی ایج ــاد
ک ــرده اس ــت ک ــه بهموج ــب آن واح ــد آم ــوزش
و توس ــعه مناب ــع انس ــانی ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه
اقدام ــات ذی ــل را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار
داده اس ــت:
از خدم ــات تخصص ــی کارکن ــان ش ــاغل
بهعن ــوان مدرس ــین دور هه ــای آموزش ــی در
جه ــت افزای ــش مهارته ــای فن ــی و انتق ــال
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معرفی شرکت فوالد سفیددشت بهعنوان واحد تولیدی نمونۀ استان چهارمحال و بختیاری

صحت عمـل در تجـارت خارجـی بـرای حفظ
آبرویملتایران
آنکسانی کهدر کارهایتجارتخارجیودادوستد
خارجی هسـتند ،میتوانند نقـش ایفا کننـد؛ نقش
نهـا هـم عبـارت اسـت از صحـت عمـل تـا بتواننـد
آ 
آبـروی ملـت ایـران را [حفـظ کنند].

تجارب حرفهای کارکنان استفاده می شود.
با توجــه بــه بازنشســتگی تعــدادی از کارکنان
ب ــا مس ــاعدت مدیری ــت عام ــل نس ــبت ب ــه
اســتفاده از خدمــات مشــاورهای ایــن افــراد اقدام
ش ــده اس ــت ک ــه گام مه ــم و مؤث ــری در انتق ــال
تجارب ،تخصص این افراد خواهد بود.
بهرهگی ــری از ظرفیته ــای بینالملل ــی در
ح ــوزه آم ــوزش ه ــای مهارت ــی ،بدی ــن منظ ــور
نســبت به دریافــت خدمــات آموزشــی و مشــاوره
فنی اقدام شده است.
پیاد هس ــازی نظ ــام مدیر ی ــت عملک ــرد و
یگ ــری باه ــدف توانمندس ــازی مس ــئولین
مرب 
در جهــت انتقــال تجــارب و مهــارت کاری از دیگر
اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه در ا ی ــن خص ــوص
است.
بهمنظ ــور مدیری ــت اثربخش ــی فعالیته ــای
ذکرش ــده در قال ــب کان ــون ارزیاب ــی مهارت ــی،
اق ــدام ب ــه ارزیا ب ــی کارکن ــان در س ــطوح
مختل ــف نم ــوده اس ــت ک ــه نتای ــج آن جه ــت
برنامهریزیه ــای توس ــعهای آنه ــا و محت ــوا
س ــازی دور هه ــای آموزش ــی متنا س ــب ب ــا
انتظ ــارات س ــازمان ،اس ــتفاده میش ــود.
در سـ ـهماهه اول س ــال ج ــاری واح ــد آم ــوزش
نس ــبت ب ــه بر گ ــزاری آم ــوزش ه ــای مهارت ــی
ب ــرای تع ــداد  2120نف ــر اق ــدام نم ــوده ک ــه
مع ــادل  26346نف ــر س ــاعت آم ــوزش اس ــت.
در ای ــن فراین ــد  80نف ــر از مدرس ــین داخل ــی در
ارتق ــاء مهارته ــای کارکن ــان ب ــا واح ــد آم ــوزش
هم ــکاری داش ــتهاند.

فــوالد مبارکــه بــرای تأمیــن ورقهــای بــا گرید
مذکــور ،واحــد متالــورژی و روشهــای تولید با
همکاری تالشــگران خطوط تولیــد ،با طراحی
آنالیــز شــیمیایی مناســب در کاهــش میــزان
کربــن ،کاهــش میــزان گوگــرد ،فســفر ،کنتــرل
ناخالصیهای فوالد و همچنین کنترل دقیق
دماهای نــورد گــرم ،موفــق بــه تولید ایــن نوع
ورق بــا ریزســاختار مناســب و دســتیابی بــه
انعطافپذیری فوالد شد.
وی افــزود :ایــن نــوع گرید بــا خــواص مکانیکی
ویژه ،مخصوصا تست ضربه در دمای منفی 16

درجهسانتیگراد،باضخامتهای 12، 10، 8و15
و عرض  1800و طول  12000میلیمتر ،با سفارش
این شــرکت و بــه میــزان 600تــن ورق گــرم برای
ساختمخازننیروگاههایماکواستفادهشد.
مدیر متالــورژی و روشهای تولیــد ،در پایان از
همکاری کارکنانناحیهفوالدسازی،نورد گرمو
کسانی که در به ثمر رسیدن این موفقیت با این
واحد همکاری کردند ،تشکر و قدردانی کرد.
بنابراین گــزارش ،پاشــاپور مدیرعامل شــرکت
گلبــرق ارومیــه نیــز در این خصــوص ،با ارســال
نامهایاز مساعدتهایمدیریتشرکتفوالد

مبارکه در اجرای این پروژۀ مشــترک تشکر کرد
و با بیان اینکه بومیســازی این نوع محصول،
عالوهبر صرفهجویی اقتصادی از خــروج ارز نیز
جلوگیری میکند ،گفت :با استفاده از محصول
تولیدشــده در فوالد مبارکه در مراحل ســاخت
مخــازن نیــروگاه ما کــو ،ویژگیهــای مهمــی از
قبیــل جوشپذیری عالی و فرم دهی مناســب
با موفقیت انجام شد که نشاندهندۀ کیفیت
باالی ورقهای تولیدی این شرکت است.
وی در خاتمــه کســب ایــن موفقیــت را مایــۀ
مباهات صنعت کشور دانست.

علمی و کارشناسی و نیازسنجی منطقهای و
استانیهمراهباشد.
بنابر این گزارش ،سلیمانی ،استاندار چهارمحال
و بختیاری نیز با اشاره به نامگذاری امسال از
سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سال اقتصاد
مقاومتی تولید و اشتغال» ،بر تالش مستمر برای
دستیابی به این شعار تأ کید کرد و از واحدهای
برتر و نمونۀ استانی به جهت تالش در این راستا

تشکر و قدردانی کرد.
دکترامامی،رئیسسازمانصنعتمعدنوتجارت
استان ،در این مراسم آمادگی هر چه بیشتر این
سازمان را برای رفع مشکالت واحدهای صنعتی
تولیدیاعالم کرد.
محمود اربابزاده ،مدیرعامل شرکت فوالد
سفیددشت ،کسب لوح و تندیس واحد نمونۀ
تولیدی را برای اولین بار از زمان راهاندازی فاز اول

تولیدآهناسفنجیاینشرکتدر آبانماه 95ودر
مدتزمان کوتاهیپساز شروعتولیدرا نشانهای
از عزم جدی و همراهی کارکنان در تحقق اهداف
شرکت دانست و از پشتیبانیهای همهجانبۀ
فوالد مبارکۀ اصفهان و تالشهای شبانهروزی
همکاران شرکت و پیمانکاران و همچنین از
حمایتهای مسئوالن استان در این خصوص،
تقدیر و تشکر کرد.

بازدید شرکت ساپکو و گروه صنعتی ایرانخودرو از شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

از جمله اهداف
شرکت ورق
خودروی
چهارمحال
و بختیاری،
جهتگیری
و همسویی
هرچه بیشتر با
خودروسازان و
بهکارگیری تمام
توان خود برای
تولید محصوالت
کیفی خودرویی
است

دکترنجاری،مدیرعاملوجمعی
از مدیــران شــرکت ســاپکو و مهنــدس
وثــوق ،معــاون خر یــد گــروه صنعتــی
نخــودرو،ضمــنبازدیداز شــرکت
ایرا 
ورقخــودروچهارمحالوبختیــاریدر
جلس ـهای بــا مهنــدس اســماعیلی،
مدیرعاملاینشرکت،راههایتعاملو
همکاریفیمابینراموردتبادلنظرقرار
دادند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری ،در ابتدای این جلسه
مهندس اصغر اسماعیلی ،ضمن خیرمقدم و
خوشامدگویی به میهمانان ،به نقش حیاتی
شــرکت ورق خــودرو در خودکفایــی صنعــت
خودروسازی کشور و ظرفیتها و تواناییهای

این شرکت اشاره کرد و گفت :ازجمله اهداف
این واحد صنعتــی ،جهتگیری و همســویی
هرچــه بیشــتر بــا خودروســازان و بهکارگیــری

تمام توان خود برای تولیــد محصوالت کیفی
خودرویی است.
وی ا فــزود :ایــن شــرکت بهعنــوان شــرکتی

پیشــتاز و پویا در عرصۀ داخلــی و بینالمللی،
آمادگــی دارد بــا توســعۀ همــکاری و تعامــل
هرچه بیشــتر با گــروه صنعتــی ایرانخــودرو و
ســایر خودروســازان کشــور ،نیازهای صنعت
خودروسازی کشور را تأمین و نقش خود را در
پیشــبرد صنعت فوالد و خودروســازی کشــور
ایفا کند.
بنابــر ایــن گــزارش دکتــر نجــاری ،مدیرعامــل
شــرکت ســاپکو نیــز ضمــن ابــراز خرســندی از
آمادگــی شــرکت ورق خــودرو بــرای افزایــش
تولـیــــدات خــــــودرویــــــی خــــــــــــود و نزدیک ـــی
دیدگاههــای دو طــرف اظهــار امیــدواری کــرد:
بــا تــاش هرچــه بیشــتر بتوانیــم در یــک دورۀ
زمانــی کوتــاه بــا همــکاری ایــن شــرکت ،تمــام
قطعــات بدنــۀ خودروهــای تولیــدی در گــروه
ایرانخــودرو را داخلیســازی کنیــم.
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خـبـــــــــــر

با تصویب صورتهای مالی سال  95در مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت:

تقسیم  7هزار و  500میلیارد ریال سود نقدی
مجمع عمومی عادی ســالیانۀ
شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهــان روز
چهار شــنبه  28تیر مــاه  ،1396در
محــل ســالن اجتما عــات نگیــن
نقشجهان سپاهانشــهر بــا حضور
بیــش از  90درصــد از ســهامداران
شــرکت برگزار شــد و طــی آن ،پس از
ارا ئــه گــزارش مقبــول تو ســط
حســابرس شــرکت بــه صورتهای
مالی شرکت فوالد مبارکه ،تقسیم 7
هزار و  500میلیارد ریال ســود نقدی
به تصویب رسید.
امیرحس ــین ن ــادری مع ــاون اقتص ــادی و مال ــی
ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اف ــزود:
طب ــق قان ــون تج ــارت ،ش ــرکتهای س ــهامی
حدا کثــر چهــار مــاه پــس از پایــان ســال مالــی بایــد
مجم ــع س ــالیانۀ خ ــود را برگ ــزار کنن ــد ک ــه در ای ــن
راس ــتا ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه موف ــق ش ــد ب ــا اخ ــذ
گ ــزارش مقب ــول از حس ــابرس مس ــتقل و ب ــازرس
ته ــای مال ــی منته ــی
قانون ــی ،در خص ــوص صور 
ب ــه  30اس ــفند  ،95مجم ــع س ــالیانۀ خ ــود را در
موع ــد مق ــرر برگ ــزار کن ــد.
وی یــادآور شــد :پــس از اعــام رســمیت جلســه بــا
حضــور بیــش از  90درصــد از ســهامداران ،دســتور
جلس ــه قرائ ــت و اعض ــای هیئترئیس ــه مجم ــع
آقای ــان به ــزاد ب ــاب اهللزاده ب ــه نمایندگ ــی از
س ــازمان توس ــعه و نوس ــازی مع ــادن و صنای ــع
معدن ــی ای ــران (ایمی ــدرو) بهعن ــوان رئی ــس
مجم ــع ،اس ــمعیل مخت ــاری دولتآب ــادی ب ــه
نمایندگ ــی از س ــهام عدالــت و س ــعید عب ــودی بــه
نمایندگــی از شــرکت صــدر تأمیــن بهعنــوان نظــار
مجم ــع و امیرحس ــین ن ــادری بهعن ــوان دبی ــر
مجم ــع انتخ ــاب ش ــدند.
در ادام ــه ،مجم ــع وارد دس ــتور جلس ــه ش ــد و
دکتر ســبحانی ،مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه،
تهــای هیئتمدیــره را
گزارش مبســوطی از فعالی 
بــرای ســال منتهــی بــه 30اســفند 95بــه صاحبــان
س ــهام ارائ ــه ک ــرد و پـ ـسازآن ،ب ــا قرائ ــت گ ــزارش
حس ــابرس مس ــتقل و ب ــازرس قانون ــی توس ــط
س ــازمان حسابرس ــی و ارائ ــه گ ــزارش مقب ــول در
ته ــای مال ــی س ــال مال ــی
ای ــن خص ــوص ،صور 
 95و یادداشـ ـتهای توضیح ــی آن ب ــه تصوی ــب
مجم ــع رس ــید.
نــادری افــزود :در ادامــۀ دســتور جلســه ،از جمــع
س ــود خال ــص ش ــرکت ب ــه می ــزان  20ه ــزار و 770
میلی ــارد ری ــال ( 277ری ــال ب ــه ازای ه ــر س ــهم)،
مبل ــغ  100ری ــال ب ــه ازای ه ــر س ــهم و جمع ــا ب ــه
می ــزان  7ه ــزار و  500میلی ــارد ری ــال س ــود تقس ــیم
ش ــد.
ایش ــان ب ــا اش ــاره ب ــه زم ــان پرداخ ــت س ــود
ش ــرکت ،گف ــت :ب ــر اس ــاس ج ــدول زمانبن ــدی
منتشرش ــده در س ــامانۀ ک ــدال ،زم ــان پرداخ ــت

ســود ســهامداران حقیقــی و ترجیحــی از ابتــدای
ش ــهریورماه س ــال ج ــاری و زم ــان پرداخ ــت س ــود
ســهامداران حقوقــی با کمتــر از  100میلیون ســهم
از ابت ــدای دیم ــاه س ــال ج ــاری پیشبین ــی
ش ــده اس ــت.
مع ــاون اقتص ــادی و مال ــی ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه
ی ــادآور ش ــد :روزنامهه ــای دنی ــای اقتص ــاد
و گس ــترش صم ــت بهعن ــوان روزنامهه ــای
کثیراالنتش ــار ش ــرکت و س ــازمان حسابرس ــی
بهعن ــوان حس ــابرس و ب ــازرس قانون ــی ش ــرکت
ب ــرای س ــال مال ــی  96انتخ ــاب ش ــدند؛ ضم ــن
اینک ــه باتوجهب ــه پای ــان مدتزم ــان تص ــدی
هیئتمدیــره ،اعضــای جدیــد بــا ترکیب ســازمان
توس ــعه و نوس ــازی مع ــادن و صنای ــع معدن ــی
ای ــران ،ش ــرکت س ــرمایهگذاری ص ــدر تأمی ــن،
شــرکت ســرمایهگذاری اســتان اصفهــان ،شــرکت
س ــرمایهگذاری اس ــتان آذربایج ــان غرب ــی و
ش ــرکت س ــرمایهگذاری اندیشـ ـهمحوران ب ــه
م ــدت دو س ــال انتخ ــاب ش ــدند.
ن ــادری در پای ــان ضم ــن تش ــکر از زحم ــات کلی ــۀ
هم ــکاران ک ــه در تهی ــۀ صورته ــای مال ــی
و برگ ــزاری ای ــن مجم ــع فعالی ــت داش ــتند،
اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ک ــه س ــال ج ــاری ش ــاهد

ب ــه زنجی ــرۀ تأمی ــن بی ــش از  2800تأمینکنن ــدۀ
نط ــور ب ــه ش ــبکۀ گس ــتردۀ
کاال و خدم ــات و همی 
مش ــتریان اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ش ــبکۀ گس ــتردۀ
مش ــتریان ش ــامل بی ــش از ه ــزار ش ــرکت و کارگاه
نه ــا در صنع ــت
اس ــت ک ــه عمدهتری ــن مص ــارف آ 
خودروســازی ،لوازمخانگی ،خطوط انتقــال گاز و
نفــت و پتروشــیمی و صنایع لولــه و پروفیل اســت.
دکت ــر س ــبحانی ب ــا اظه ــار خرس ــندی از رون ــد
صع ــودی س ــرمایۀ ف ــوالد در س ــنوات گذش ــته
اذعــان کــرد :در حــال حاضــر آخریــن ســرمایۀ ثبتــی
ش ــرکت ،پ ــس از چه ــار مرحل ــه افزای ــش س ــرمایه
ب ــه مبل ــغ 75ه ــزار میلی ــارد ری ــال (منقس ــم ب ــه75
میلی ــارد س ــهم ع ــادی ب ــا ن ــام) رس ــیده و در ح ــال
حاض ــر ،بزرگتری ــن ش ــرکت بورس ــی بهلح ــاظ
س ــرمایه اس ــت.
وی س ــهم ف ــوالد مبارک ــه در تولی ــد ف ــوالد خ ــام را
در بی ــن ش ــرکتهای ب ــزرگ ف ــوالدی کش ــور 52
درصــد بیــان کــرد و گفــت :فــوالد خوزســتان بــا25
درصــد ،ذوبآهــن بــا 15درصــد و مابقی شــرکتها
 8درص ــد س ــهم تولی ــد را ب ــه خ ــود اختص ــاص
دادهان ــد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه دربــارۀ عملکــرد
تولیــد ســال 95تصریــح کــرد :در ایــن ســال میــزان

حه ــای توس ــعۀ مه ــم ش ــرکت و
بهر هب ــرداری از طر 
افزای ــش س ــودآوری حاص ــل از آن باش ــیم.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،دکتــر بهــرام ســبحانی،
مدیرعام ــل ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــۀ اصفه ــان،
در بخش ــی از گ ــزارش هیئتمدی ــره ب ــه مجم ــع
عموم ــی ع ــادی س ــالیانۀ صاحب ــان س ــهام
ای ــن ش ــرکت ،ب ــرای س ــال مال ــی منته ــی ب ــه
 ،1395/12/30ای ــن ش ــرکت را بزرگتری ــن
تولیدکنن ــدۀ ورقه ــای ف ــوالدی تخ ــت در
خاورمیان ــه و ش ــمال آفریق ــا ب ــا س ــهم بی ــش از
 50درص ــد در می ــان ش ــرکتهای ب ــزرگ
فوالدســازی کشــور و همچنین ســهم 20درصدی
در ( MENAخاورمیان ــه و ش ــمال آفریق ــا) معرف ــی
ک ــرد.
ایش ــان اف ــزود :ای ــن ش ــرکت ب ــا ظرفی ــت 12
میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال ،بزرگتریــن
تولیدکننــدۀ آهــن اســفنجی در جهــان محســوب
میش ــود ک ــه س ــهم یکدرص ــدی در تولی ــد
ناخال ــص داخل ــی و در بخ ــش صنع ــت س ــهم 5
درصــدی در تولیــد ناخالــص داخلــی را در کارنامۀ
خ ــود دارد.
مدیرعام ــل ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــۀ اصفه ــان در
ادام ــه ب ــا معرف ــی ترکی ــب س ــهامداران ش ــرکت،

درصد رشد عملکرد تولید سال  1395نسبت به سال 1394
1394
1394
سال سال
نسبت به
نسبت به
1395
1395
سال سال
تولیدتولید
عملکرد
عملکرد
رشدرشد
درصد
درصد
19
19

19

12
12

9
9

7
7

4

3
3

4

3

محصوالت

حمل

کالف رنگی

12

8

9

8

7

6 8
6

4

3

کالف گالوانيزه کالف قلعانذود

محصوالتمحصوالت
ویژه

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شركت فوالد مباركه اصفهان ( سهامی عام )

ترازنامه

6

3

کالف سرد

کالف گرم

3
تختال

سخت
محصوالت
ویژه
تختال
کالف گرمکالف گرم
انذودسردکالف سرد
کالف قلعکالف
قلعانذود
گالوانيزه
کالف کالف
رنگیگالوانيزه
کالف رنگیکالفکالف
حمل
حمل
محصوالتمحصوالت
ویژه

تولی ــد محص ــوالت نهای ــی ش ــرکت ب ــه بی ــش از 6
میلیــون و 71هــزار تــن رســید کــه در مقایســه بــا ســال
 ،94ب ــه می ــزان  10درص ــد افزای ــش داش ــته اس ــت؛
ضمن اینکــه میــزان فــروش محصــوالت بــا 6میلیون
و 200ه ــزار ت ــن ان ــواع محص ــوالت در س ــال ،95ب ــه
می ــزان 18درص ــد نس ــبت ب ــه س ــال 94رش ــد ک ــرده
اس ــت.
به ــرام س ــبحانی خاطرنش ــان ک ــرد :درآم ــد ف ــروش
محص ــوالت در س ــال  95ح ــدود  101ه ــزار و 83
میلی ــارد ری ــال ب ــوده اس ــت ک ــه باتوج ــه ب ــه اولوی ــت
تامی ــن نی ــاز داخ ــل کش ــور و افزای ــش تقاض ــای
داخل ــی ،س ــهم ف ــروش داخ ــل در س ــال  95افزای ــش
یاف ــت.
حه ــای
مدیرعام ــل ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه اه ــم طر 
یش ــده در س ــال
توس ــعه و بهین هس ــازی بهرهبردار 

درآمد فروش
محصوالت در سال
 95حدود  101هزار
و  83میلیارد ریال
بوده است که
اصفهان
مبارکه
فوالد
شرکت
اصفهان
مبارکه
فوالد
شرکت
باتوجه به اولویت
تامین نیاز داخل
فوالد امیرکبیر کاشان ()%52/57
فوالد هرمزگان ()%96/12
کشور و افزایش
فوالد امیرکبیر کاشان ()%52/57
فوالد هرمزگان ()%96/12
تقاضای داخلی،
ورق خودرو چهارمحال بختیاری ()%87/54
داخل
سهم فروش
)%
65
(
چهارمحال
سپیددشت
فوالد
ورق خودرو چهارمحال بختیاری ()%87/54
فوالد سپیددشت چهارمحال ()%65
رشدسال
درصد در
افزایشسال  1395نسبت به سال 1394
 95تولید
عملکرد
یافت
فنی مهندسی فوالد مبارکه ()%99

اصفهان
فوالد
گروه
مبارکهاصفهان
مبارکه
فوالد
گروه

سخت

سخت

18
16

18

16
14

16

14
12

14

12
10

12

108

10

86

8

64

6

42

4

20

2

آهن اسفنجی
0
آهن اسفنجی
آهن اسفنجی
تختال

0

19

20

)%37/68
تامکو (
18
تامکو ()%37/68

دارایی ها

1395/12/30
ميليون ریال

دارایی هاي جاري
موجودی نقد
سرمايه گذاری های کوتاه مدت
دريافتنی های تجاری و غیر تجاری
موجودی مواد و کاال
پیش پرداخت ها
جمع دارائی هاي جاري

3,971,595
2,073,000
32,188,972
41,479,916
2,772,724
82,486,207

4,390,050
2,176,620
27,181,777
49,807,360
3,198,170
86,753,977

دارایی هاي غير جاري
دريافتنیهای بلندمدت
سرمايه گذاری های بلند مدت
دارايی های نامشهود
دارايی های ثابت مشهود
ساير دارايی ها
جمع دارایی هاي غير جاري

10,554,290
41,293,271
1,784,180
67,753,170
3,488,001
124,872,912

11,317,936
38,202,847
945,920
59,222,143
2,036,526
111,725,372

جمع دارایی ها

207,359,119

198,479,349

تارا استیل ()%100
تارا استیل ()%100

16

14
ایران()%36.5
تامین و توسعه زیرساخت های شرق
12
)%36.512
تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران(

9

صنعتی و 8
معدنی فوالد سنگ مبارکه ()%98/87
صنعتی و معدنی فوالد سنگ مبارکه )%98/87(8

7

محصوالت
ویژه

حمل

محصوالت

سنگ و آهن فوالد سنگان ()%99/6
سنگ و آهن فوالد سنگان ()%99/6

6

6

4

3

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان ()%95
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان ()%95

10

3

4

کالف رنگی

4

کالف گالوانيزه کالف قلعانذود

هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد ()%29.7
متیل ()%32/2
هلدینگ فوالد 4
هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد ()%29.7
هلدینگ فوالد متیل ()%32/2

 10 2شرکت
شرکت فوالد مبارکه  10شرکت
اصفهان

 22شرکت
 22شرکت

0

آهن اسفنجی
فوالد تختال
کالف گرم
کالف سرد
اصفهان
مبارکه
شرکت
سخت

13

13

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

13

اصفهان
شرکتدرفوالد
مبارکهاسفند
تاریخ 30
ترازنامه
در تاریخ  30اسفند 1395
1394/12/29
ميليون ریال

فلز تدارک ()%99/6
فلز تدارک ()%99/6

13

اصفهان
اصفهان
مبارکهمبارکه
فوالد فوالد
شرکتشرکت

(سهامی عام)
1395

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

فنی مهندسی فوالد مبارکه ()%99

ایریسـا ()%68/2
ایریسـا ()%68/2

20
20
18

20

گذش ــته را چنی ــن ب ــر ش ــمرد:
بهر هب ــرداری از ماش ــین ریخت هگ ــری ش ــمارۀ 5و
افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد ف ــوالد ب ــه 7.2میلی ــون ت ــن
تختال
بهر هبــرداری از واحــد انباشــت و برداشــت و احیــا
مستقیمفوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاری
بهرهبرداریاز واحدسولفور زدایی
بهر هبــرداری از واحــد تولیــد آب دمیــن با ظرفیت
450مترمکعبی
ا ح ــداث خ ــط انتق ــال آب  1400میلیمت ــر
شماره 2
سیستم گاززداییRH-TOP
به ــرام س ــبحانی ی ــادآور ش ــد :دو پ ــروژۀ توس ــعۀ
ف ــوالد هرم ــزگان و ن ــورد گ ــرم ش ــهید خ ــرازی نی ــز ب ــا
تأمی ــن مال ــی از س ــوی کش ــورهای اروپای ــی ب ـهزودی
ب ــه مرحل ــۀ اج ــرا میرس ــد.
دکت ــر س ــبحانی در تش ــریح برنام ــۀ ش ــرکت ف ــوالد
مبارک ــه در س ــال  ،96ی ــادآور ش ــد :ارزش ف ــروش
محص ــوالت ف ــوالد ح ــدود 12ه ــزار میلی ــارد توم ــان
بــا ســود هــر ســهم 253ریــال در بودجــۀ ســال جــاری
پیشبین ــیش ــده اس ــت ک ــه ب ــا ت ــاش هم ــکاران
محق ــق خواه ــد ش ــد.
ایش ــان در ادام ــه مهمتری ــن افتخ ــارات ش ــرکت را در
س ــال 95ب ــه ش ــرح ذی ــل اع ــام ک ــرد:
تــداوم در کســب عنــوان برتریــن شــرکت دانشــی
کش ــور و راهیاب ــی ب ــه جای ــزۀ مدیری ــت دان ــش آس ــیا
()MAKE
کس ــب تندی ــس زری ــن حمای ــت از حق ــوق
مصرفکنندگان
کس ــب رتب ــۀ اول در گ ــروه فل ــزات اساس ــی در
رتبهبندی 100شرکتبرترایرانی
دریاف ــت ل ــوح تقدی ــر از دبیرخان ــۀ جای ــزۀ
مسئولیتهایاجتماعیبرایاولینبار در کشور
دریافـــــت تندیــــــس هـمـایــــش حامـــــیان
محیطزیست
دریاف ــت گواهینام ــۀ اس ــتاندارد مدیری ــت
رس ــیدگی ب ــه ش ــکایت مش ــتریان ( )ISO 10002و
سنجشرضایتمشتریان()ISO 10004
دریافــت گواهینامــۀ اســتاندارد مدیریــت انــرژی
()ISO 50001
کس ــب رتب ــۀ اول در جای ــزۀ به ــرهوری در صنای ــع
معدنیایمیدرو
واح ــد نمون ــۀ اس ــتاندارد کش ــوری و اس ــتانی و
واح ــد نمون ــۀ کیفی ــت و اس ــتاندارد مل ــی و اس ــتانی از
طرفادارۀ کلاستاندارداستاناصفهان

شركت فوالد مباركه اصفهان ( سهامی عام )
صورت سود و زیان
اصفهان
شرکت فوالد مبارکه
سال مالی منتهی به  30اسفند 1395
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به  30اسفند 1395

(سهامی عام)

1395/12/30
ميليون ریال

1394/12/29
ميليون ریال

بدهی هاي جاري
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
تسهیالت مالی
پیش دريافت ها
جمع بدهی هاي جاري

20,321,118
3,158,218
6,933,279
58,464,897
3,227,983
92,105,495

21,001,132
3,347,306
13,171,056
57,458,137
6,360,930
101,338,561

بدهی هاي غير جاري
تسهیالت مالی بلند مدت
ذخیره مزايای پايان خدمت و پس انداز کارکنان
جمع بدهی هاي غير جاري
جمع بدهی ها

2,647,390
5,988,618
8,636,008
100,741,503

2,172,257
5,371,255
7,543,512
108,882,073

حقوق صاحبان سهام
سرمايه
افزايش سرمايه در جريان
اندوخته قانونی
ساير اندوخته ها
سود انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

75,000,000
6,038,517
446,262
25,132,837
106,617,616
207,359,119

50,000,000
25,000,000
5,000,000
446,262
9,151,014
89,597,276
198,479,349

سال1395
ميليون ریال

ميليون ریال

سال1394
ميليون ریال

درآمدهاي عملياتی

101,083,653

78,166,967

بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتی

()66,160,253

()56,476,516

سود ناخالص

34,923,400

21,690,451

هزینههاي فروش ،اداري و عمومی

()6,693,722

()6,255,342

سایر اقالم عملياتی

525,201

106,199

هزینههاي مالی

()8,923,398

سایر درآمدها و هزینههاي غير عملياتی

3,085,080

سود عملياتی

()6,168,521

()6,149,143

28,754,879

15,541,308
()8,921,334
2,141,446

()5,838,318

()6,779,888

سودعمليات در حال تداوم قبل از ماليات

22,916,561

8,761,420

ماليات بر درآمد

()2,146,221

()829,704

20,770,340

7,931,716

سود خالص
سود پایه هر سهم:
عملياتی  -ریال

340

201

غير عملياتی  -ریال

()63

()72

سود پایه هر سهم  -ریال

277

129

گردش حساب سود انباشته
20,770,340

سود خالص

7,931,716

سود انباشته در ابتداي سال

9,151,014

28,931,261

سود سهام مصوب

()3,750,000

()22,500,000

افزایش سرمایه

()5,000,000

5,401,014

سود قابل تخصيص

1,431,261

26,171,354

9,362,977

اندوخته قانونی

()1,038,517

()211,963

سود انباشته پایان سال

25,132,837

9,151,014

4
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خـبـــــــــــر
معرفی پروژههای تحول در شرکت فوالد مبارکه

فوالد در دنیا و ایران

تغییر فرایند کنترلی سرو ولو  MOOGپینچ رولهای کشانندۀ پوستهزدای ریختهگری سبا

قیمت بیلت صادراتی سیآیاس افزایش یافت

واحدهای درگیر

تعمیرات ریختهگری  -تولید ریختهگری  -دفتر فنی تعمیرات

شرح مختصر پروژه

با بهبــود رونــد قیمــت و افزایش
تقاضا در بخش محصــوالت طویل،
قیمت بیلت صادراتی س ـیآیاس با
افزایــش همــراه شــد .محدود شــدن
عرضۀ بیلت در بــازار و افزایش قیمت
قراضــه بــه تولیدکنندگان س ـیآیاس
اطمینان داد کهمیتوانندقیمتهای
خودرابیشترافزایشدهند.

بــه گــزارش متــال ا کســپرت ،هفتــه گذشــته

تولیدکنندگان سیآیاس قیمتهای فروش خود
را  10دالر افزایــش داده و بــه  420دالر فــوب دریــای
آزوف و 425دالر فوب دریای ســیاه رساندند و اخیرا
قیمتهای پیشــنهادی جدید به 430تا 435دالر
فوبرسیدهاست.
کارشناســان بــازار معتقدنــد تحقــق قیمــت 430
دالر چنــدان دور از ذهــن نیســت و امــروز در بــازار
بهســختی میتــوان بیلت تحویــل در اواســط ماه
سپتامبر یافت.

مسئول پروژه

کمیته تحول

مجتمع فوالد سبا
از دستاوردهای کلی و
غیراقتصادی این پروژه
میتوان به افزایش
اعتماد مدیران سازمان
به تخصص کارکنان
و همچنین افزایش
خودباوری پرسنل در
حل مشکالت سازمان
اشاره کرد

شاخص سنگآهن به  67دالر رسید

محمدعسگری(کارشناساتوماسیونریختهگری)

موضوع پروژه

اعضای اصلی و مؤثر پروژه

تغییر فرایند کنترلی سرو ولو MOOGپینچ رولهای کشانندۀ
پوستهزدای ریختهگری سبا در جهت کاهش توقفات تولید
ناشی از نبود قطعۀ خارجی و صرفهجویی اقتصادی

احمدسلیمانی(رئیستعمیرات)
مصطفیشکرچیزاده(رئیسریختهگری)
علیرضافرجی(سرپرستتعمیراتریختهگری)
محمدعسگری(کارشناساتوماسیون)
مهدی هاشمی (کارشناساتوماسیون)
مسلمخودسیانی(تکنسیناتوماسیون)
افشین اصغرنژاد (فورمن برق)
سجادنصوحی(تکنسینمکانیک)
علیسلطانی(تکنسینمکانیک)
محسنامین(تکنسینتولید)

هدف پروژه

کاهش توقفات اضطراری ،جلوگیری از شکستن رولیکها و
صرفهجویی اقتصادی ناشی از نبود قطعۀ استراتژیک خارجی

مدت پروژه

هگــری از
ســرو ولوهــای پینــچ رولهــای پوســتهزدای ریخت 
قطعــات حساســی هســتند کــه وظیفــۀ آنهــا تنظیــم فشــار
بستهشــدن پینــچ رولهــا بــه میــزان   set pointاســت.
اشــکال در عملکــرد آنهــا باعــث ایجــاد فشــار بســیار زیــاد،
لهــا و
حــدود دو تــا ســه برابــر فشــار الزم ،روی پینــچ رو 
درنهایــت شکستهشــدن پینــچ رولهــا بهدلیــل عــدم
تنظیــم فشــار مناســب توســط ســرو ولوهــا میشــد؛ و هــر بــار
شکســته شــدن رولهــا موجــب میشــد خــط تولیــد بــرای
مــدت طوالنــی متوقــف شــود (بــا توجــه بــه موقعیــت رول،
حداقــل حــدود  6ســاعت زمــان جهــت تعویــض رول نیــاز
ک بــار رولیــک دچــار
بــود و بهطــور میانگیــن هــر دو هفتــه ی ـ 
شکســتگی میشــد) .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه حساســیت
عملکــرد ایــن ســرو ولوهــا در پروســۀ تولیــد و همچنیــن عدم
امــکان تعمیــر ســرو ولوهــا و تهیــۀ آنهــا از خــارج از کشــور،
تصمیــم بــه تغییــر و بهبــود مــدار فرمــان ایــن ســرو ولوهــا
گرفتیــم تــا بتــوان از ســرو ولوهــای موجــود اســتفاده کــرد،
لــذا بــا تغییــردادن لــوپ کنترلــی ایــن ســرو ولوهــا ،یعنــی
اســتفاده از لــوپ کنترلــی مــدرن ،ترکیبــی از  PIDکنترلــر و
(  adaptive filterفیلترهــای وفقــی کــه شــاخهای از هــوش
مصنوعــی اســت) قســمت عمــدهای از کنتــرل ســرو ولــو،
بهجــای ســختافزار داخــل ســرو ولــو بــا فانکش ـنها و
نرمافــزار در  plcانجــام شــد.

دستاوردهای اقتصادی پروژه

مقــدار صرفهجویــی اقتصــادی محاسبهشــده شــامل هزینــۀ
کهــا،
صرفهجوییشــده در جلوگیــری از شکستهشــدن رولی 
جلوگیــری از توقــف خــط تولیــد (کاهــش توقفــات اضطــراری) و
ســرو ولوهایــی میشــود کــه بــا اســتفاده از روش اجراشــده
قابلاســتفاده شــدند .ایــن مقــدار صرفــه جویــی در مجمــوع
بیــش از ســه میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان اســت

 6ماه

دستاوردهای کلی و غیراقتصادی پروژه

افزایــش اعتمــاد مدیــران ســازمان بــه تخصــص کارکنــان و
همچنیــن افزایــش خودبــاوری پرســنل در حــل مشــکالت
ســازمان

دستاوردهای دانشی

شــاخص ســنگآهن صادراتــی
استرالیابهچینبا  2دالر افزایش به67
دالرسیافآر رسید.سنگآهنآتینیز
در بورس دالیــان  13.5یــوان افزایش
یافــت و بــه  494.5یــوان ( 73دالر)
رسید.
بــه گــزارش متــال ا کســپرت ،افزا یــش هر چــه
بیشتر حاشــیۀ سود فوالدســازها باعث افزایش
تولیــد و درنتیجــه افزایــش مصــرف ســنگآهن
شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار چین ،تولید فوالد ماه

پهـای کنترلـی در صنعـت و
ابـداع روش مـدرن در کنتـرل لو 
شهـای قدیمی،بومـی سـازی دانـش کنتـرل
جایگزینـی بـا رو 
سرو ولوهای هیدرولیکی ،ایجاد امکان طراحی و بهروزرسانی
سیسـتمهای مشـابه و ثبـت دانـش بهدسـتآمده جهـت
اسـتفاده در سـایر قسـمتهای سـازمان

ژوئن برای ســومین بار در ســال جاری به رکورد
تاریخــی  73.23میلیــون تــن رســید .بــه نقــل
از فعــاالن بــازار هنــوز نمیتــوان گفــت تقاضای
سنگآهن روند کاهشی یافته است.
افزایــش قیمت فــوالد نیــز عامــل دیگــر افزایش
قیمت سنگآهن است .بیلت تانگشان در آخر
هفته  70یــوان ( 10دالر) و میلگــرد آتی  76یوان
( 11دالر) افزایــش یافت .کارشناســان میگویند
پاییــن بــودن ذخا یــر انبار هــای فوالد ســازها،
امکان افزایش قیمت را برای آنها فراهم کرده
اســت و در مــاه جــاری قیمتهــای محصوالت
فوالدی همچنان پرقدرت باقی خواهد ماند.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت گلگهر
مجم ــع ش ــرکت گلگه ــر در روز
یکش ــنبه م ــورخ 1396/04/25
رأس س ــاعت  10صب ــح ب ــا حض ــور
ح ــدود  95/24درص ــد صاحب ــان
س ــهام ی ــا نماین ــدگان قانون ــی آن ــان در
ش ــهر ته ــران س ــالن الغدی ــر ،مرک ــز
شه ــای وزارت کش ــور برگ ــزار و
همای 
ع ــاوه ب ــر کس ــب ی ــک کرس ــی هیئ ــت
مدی ــره ،باع ــث شناس ــایی درآم ــدی
بال ــغب ــر  835میلی ــارد ر ی ــال ب ــرای
شرکتفوالدمبارکهشد.

راهاندازی واحد تولید آهن اسفنجی قائم در ذوبآهن

به گزارشمایننیوز،مدیربخش
آ گلومراســیون ایــن شــرکت ارتقــای
بازدهــی تولیــد فــوالد را از مهمتر یــن
مزایــای اجــرای ایــن طــرح دانســت و
گفت :اکنــون این واحد بــا تأمین آهن
اســفنجی کیفــی بهعنــوان جایگزین
مناســب بخشــی از قراضــۀ موردنیــاز
واحــد فوالدســازی ،وارد مــدار تولیــد
شدهاست.
تورج نوابــی افــزود :ایــن واحــد عالوهبر تأمیــن آهن
اســفنجی موردنیاز کارخانه ازلحاظ کمــی و کیفی،
نقشمؤثریدر افزایشبازدهیتولیدفوالددارد.
وی تولید ساالنۀ آهن اســفنجی این واحد را حدود
 200هــزار تــن برشــمرد و گفــت :تولید ایــن محصول

تشــده ،فناوری جدیدی براســاس شکست گاز
ثب 
طبیعی بــه روش ا کسیداســیون جزئی با نــام طرح
قائم 2است.
ویمزایایاستفادهاز آهناسفنجیبهجایقراضه
در کنورتــور فوالدســازی را چنیــن برشــمرد :تحقــق
آنالیز شــیمیایی اســتاندارد محصوالت فــوالدی با
استفاده از آهن اســفنجی با قابلیت هموژن بودن و
ترکیب یکنواخت آن؛کم بودن گوگرد و فسفر در آهن
اسفنجیدر مقایسهباآهنقراضه؛عملیاتتصفیۀ
مذاب کمتــر و درنتیجــه عملیات متالوژیکی آســان
در داخل کوره؛ و بهــرهوری باالتر و افزایش کیفیت و
خواصمکانیکیمحصوالتریختهگریوفوالدی.
شــرکت ســهامی ذوبآهــن اصفهــان تولیدکننــدۀ
ساالنه دو میلیون و 700هزار تن فوالد خام در کشور
است.

بازار بیلت
مصر
در شــرایط حاضــر ،مصــر بزرگتریــن بــازار صــادرات
بیلت س ـیآیاس اســت که در یک هفتــه ،افزایش
 5دالری قیمــت بیلــت را پذیرفــت .ب هطــور خاص،
آخریــن معامــات بیلــت وارداتی مصــر 440تــا445
دالر سیافآر بوده است .اما باوجود افزایش قیمت
محصــوالت فــوالدی نهایــی در بــازار داخلــی مصر،
خریدارانتالشمیکنندافزایشقیمتمحصوالت
نیمهنهاییرانپذیرند.ازاینروقیمتجدید 450دالر
سیافآر در مصرهنوز پذیرفتهنشدهاست.
خاوردور
روند افزایش قیمت در بازار خاور دور نیــز ادامه دارد.

قیمتهایجدیدبیلتسیآیاسدر اینبازار445
تا 455دالر س ـیافآر است که 10دالر بیشتر از هفتۀ
گذشــته اســت .هما کنون قیمت معامــات از 445
دالرعبور کردهاستوبازار آمادۀپذیرشقیمتهای
باالتراست.
ترکیه
در ترکیــه خریدوفــروش بیلــت تقریبــا متوقــف
اســت و فوالدســازها عمدتا بــر خرید قراضــه متمرکز
یکــه نوردکارهــا نیــز نســبت بــه باال
هســتند؛ درحال 
تهــای  445تــا  455دالر پیشــنهادی
بــودن قیم 
فوالدســازهای س ـیآیاس بــرای بیلــت معتــرض
هستند.

پسازاعالمرسمیتجلسهبهوسیلۀهیئتمدیره،
دستورجلسهقرائتواعضایهیئترئیسۀمجمع
انتخاب شدند و در ادامه مجمع وارد دستور
جلسه شد و آقای ناصر تقیزاده ،مدیرعامل
شرکت گلگهر ،گزارش هیئتمدیره را به مجمع
ارائه کرد.
سپسحسابرسوبازرسقانونینیز گزارشخودرا
درخصوص صورتهای مالی شرکت گلگهر برای
دورۀ مالی منتهی به  1395/12/30ارائه کردند
و باتوجهبه دستور جلسۀ مجمع ،صورتهای
مالی سال  1395شرکت تصویب شد .باتوجهبه

عضو هیئتمدیرۀ انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

ب ــه گ ــزارش چی ــان ،س ــید رض ــا
شهرس ــتانی ،عض ــو هیئتمدی ــرۀ
انجم ــن تولیدکنن ــدگان ف ــوالد ،در
تحلی ــل خ ــود از رون ــد قیمت ــی ب ــازار
ف ــوالد نوش ــت :رون ــد صع ــودی
یت ــوان
ته ــا حباب ــی نب ــوده و م 
قیم 
انتظ ــار داش ــت رون ــد افزایش ــی ب ــازار
ت ــداوم داش ــته باش ــد .در ادام ــه
یادداش ــت عض ــو هیئتمدی ــرۀ
انجمنفوالدرابخوانید.
ا گرچه ازلحاظ تقاضای
فوالد در بازار داخل
شاهدتغییرمحسوسی
نبودهایم؛ اما در
بازارهایبینالمللی
اتفاقاتیسببنوسانات
قیمتها شده است

روند افزایشی اخیر قیمتهای فوالد را در بازار
داخل میتوان از دو جنبه بررسی کرد .ا گرچه
ازلحاظ تقاضا در بازار داخل شاهد تغییر
محسوسی نبودهایم؛ اما در بازارهای بینالمللی
اتفاقاتی سبب نوسانات قیمتها شده است.
چین ۵۰میلیونتناز تولیدات کمکیفیتمقاطع
طویل را در سال جاری کم کرده است و این
کاهشسببشدبهایمیلگردبرایاولینبار باالتر
از قیمتورقشود.همچنینمصرففوالددر بازار
چین افزایش یافته است و روند کاهشی متصور
نیست؛ زیرا تولید ورق و محصوالت تخت افزایش
داشتهاست.درواقع ،کاری کهفوالدسازانچینی
انجام دادهاند این بوده که بهای سنگآهن را
بهمنظور افزایش موجودی انبارها و بندرهایشان
کنترل کردند؛ درنتیجۀ این سیاست ،بخش

سود اعالمی هر سهم ( )EPSدر صورتهای مالی
منتهی به  1395/12/30به مبلغ  337ریال،
سود نقدی هر سهم ( )DPSبه مبلغ  280ریال به
تصویب سهامداران رسید که این تقسیم سود
باعث شناسایی درآمدی بالغبر 835میلیارد ریال
برایشرکتفوالدمبارکهشد.
پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،نسبت
به انتخاب اعضای هیئتمدیرۀ جدید اقدام شد
و شرکت فوالد مبارکه موفق شد یک کرسی از پنج
کرسی شرکت گلگهر را کسب کند .بدین ترتیب،
اعضایجدیدحقوقیهیئتمدیرۀشرکت گلگهر،

افزایش قیمت فوالد واقعی است

 ۵۰درصد افزایش یافت و در برخی موارد مثل
فوالدسازی آنها بهبود یافته و به نظر نمیرسد
الکترود ،قیمت بهیکباره  ۶برابر رشد داشت.
دیگر تمایلی به کاهش داشته باشند.
درنتیجه ،تمامی این موارد دستبهدست هم
عالو هبراین ،قیمت تما مشده در بخش ذوب
داده تا قیمت تمامشدۀ بخش فوالدسازی کشور
بهدلیل رشد قیمت مواد اولیه نظیر فروآلیاژها،
شدت افزایش یابد که این مسئله از حیطۀ
ه
ب
بهای
الکترود و نسوزها افزایش یافت؛ همچنین ،بسمه تعالی
اختیار تولیدکنندگان خار ج است و فوالدساز
افزودنیهای ذوب بهطور متوسط نزدیک به

که برای دو سال انتخاب شدند ،عبارتاند از:
شرکتفوالدمبارکۀاصفهان،شرکتسرمایهگذاری
امید ،شرکت سرمایهگذاری توسعۀ معادن و
فلزات ،شرکت تأمین مواد اولیۀ فوالد صبا و شرکت
سرمایهگذاریسپه.
همچنیندربارۀانتخابحسابرسوبازرسقانونی
شرکتبرایسالمنتهیبه،1396/12/29شرکت
هوشیار ممیز بهعنوان حسابرس و بازرس اصلی
و شرکت بهراد مشار بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخابشدندوروزنامۀدنیایاقتصادنیزبهعنوان
روزنامۀرسمیشرکتانتخابشد.

مجبور است بهای فروش را افزایش دهد.
واحدهای نورد نیز از قیمتهای شمش تبعیت
میکنند و بنابراین ،بازار فوالد کشور به سمت
افزایش قیمتها رفته است .البته درخصوص
بازار داخل ،عالوهبر تأثیر روند جهانی رشد قیمت
و تقاضا ،به افزایش نر خ ارز نیز میتوان اشاره
کرد .نرخ دالر حدود  ۲درصد افزایش یافته و به
 3800تومان رسیده است و با این نرخ ارز ،بهای
شمش در بازار داخل هنوز هم فاصله زیادی با
قیمتهای بینالمللی دارد.
در حال حاضر قیمت شمش در بندرهای چین
به  ۴۴۰دالر در هر تن رسیده و پیشبینی میشود
تا پایان سال در حدود همین رقم باقی بماند؛
کما اینکه افزایش و نوسانات قیمت هم محتمل
است.
به عبارت دیگر ،رشد نر خها حبابی نبوده و
واقعی است و به نظر میرسد روند بازار فوالد
بدین گونه ادامه مییابد .البته درمجموع
ا گر رکود بازار مسکن و ساختوساز به همین
صورت ادامه پیدا کند ،وضعیت نورد یها و
حتی ذوبیها بدتر از سال قبل خواهد بود.
پس توقع ما از دولت این است که در این حوزه
تحرکی ایجاد کند .امیدواریم تقاضا در بخش
ساختوساز در نیمۀ دوم سال تحرکی داشته
باشد تا شاهد بهبود شرایط فوالدسازان و
نوردکاران باشیم.

گزارش عرضه ،معامالت و قیمتهای کشفشدۀ محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ  62تیرماه 9312
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عـــلــــمــــی
تغذیه و تندرستی

آموزش IT

نحوۀ مسدود کردن دسترسی سرویسهای ویندوز  10به اینترنت

گردآوری:عبدالرضارحمن
اگر جــزو آن دســته افــرادی هســتید
که وقت زیــادی در فضــای اینترنت
میگذرانید ،الزم است که دسترسی
ســرویسها و برنامهها بــه اینترنت را
کنترل کنید.
سیســتمعامل وینــدوز  ۱۰بهطــور خــودکار،
بهروزرســانیها را ب ـ ـ ـ ــررسی و دریا ف ـ ـ ـ ـ ــت
میکنــد .ا گــر حجــم بهروزرســانی زیــاد باشــد،
بخــش زیــادی از ترافیــک اینتر نــت مصــرف
خواهــد شــد .عــاوه برا یــن ،کار بــران ا یــن
سیســتمعامل تمایــل دارند کــه خــود ویندوز،
قبــل از دانلــود و نصــب بهروزرســانیها،
ابتــدا دربــارۀ دانلــود بهروزرســانی ســؤال
کنــد .کار بــران وینــدوز  ۱۰بــرای رفــع ا یــن
مشــکل ،ارتبــاط وا یفــای خــود را روی
« »metered connectionتنظیــم و بــا انجــام
ایــن کار از دانلــود بیــش از حــد بهروزرســانی
وینــدوز  ۱۰جلوگیــری میکننــد .البتــه هنــوز
هــم برنامههــای مختلــف دیگــری در وینــدوز
بــه اینترنــت دسترســی دارنــد و اغلــب آنهــا
هرچنــد و قــت یکبــار بــه اینتر نــت متصــل
میشــوند و داد هها یــی را دانلــود و آپلــود
میکننــد .متأســفانه ،در حــال حاضــر ،هیــچ
راه ســادهای بــرای جلوگیــری از دسترســی بــه
اینترنــت بــرای برنامههــای وینــدوز  ۱۰وجــود
ندارد؛ امــا ا گر مایل باشــید ،بــا پرداخت  ۸دالر
و اجــرای یــک برنامــۀ شــخص ثالــث ،چنیــن
کاری ممکــن خواهد بود کــه البتــه نمونههای
کــرک شــدۀ ایــن نرمافــزار نیــز در دســترس هــر
دو سیســتمعامل وینــدوز و مــک اســت .ایــن
نرمافــزار « »TripModeنــام دارد.
هدف اصلی تریپمــود جلوگیری از دسترســی
برنامههــا بــه اینتر نــت در زمــان و بگــردی
شــما اســت .بــا ایــن برنامــه قــادر خواهیــد بــود
انتخــاب کنید کــه چه برنامــه و ســرویسهایی

بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــند .تمــام
کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه
تریپمــود را فعــال و برنامههــا و خدمــات
اینترنتــی را بــرای متصــل شــدن یــا نشــدن بــه
اینترنــت ،بهصــورت مــوردی انتخــاب کنیــد.
ایــن کار خیلــی راحتتــر از زمانــی اســت کــه
بهصــورت دســتی بخواهیــد دسترســی بــه
اینترنــت را بــرای برنامههــای مختلــف ،مثــا
بــا فایــروال ،مســدود کنیــد.
همچنیــن تریپمــود تشــخیص میدهــد کــه
چــه موقــع یــک ســرویس وینــدوز میخواهــد
بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــد؛ در ایــن
صــورت میتوانیــد دسترســی آن را مســدود
کنیــد.

جلوگیری از دسترســی
بهاینترنتبرایسرویسهایویندوز۱۰
تریپمــود یــک نســخۀ آزمایشــی هفــت روزه
دارد که میتوانید قبل از خریــد ،آن را امتحان
کنید .این برنامــه را دانلود ،نصــب و اجرا کنید
و ســپس بهطــور عــادی ،مشــغول اســتفاده
از سیســتم خــود شــوید .ا یــن برنا مــه یــک

آیکــون بــه قســمت نــوار پاییــن ســمت راســت
صفحهنما یــش اضا فــه میکنــد .بــا کلیــک
روی ایــن آیکــون و قــرار دادن آن در حالــت
روشــن ،میتوانیــد دسترســی اینترنــت را بــه
خدمــات و ســرویسهای وینــدوز  ۱۰مســدود
کنیــد.
هــر موقــع یــک ســرویس جدیــد یــا نرمافــزار بــه
اینترنــت دسترســی پیــدا کنــد ،آیکــون برنامــه
در نــوار پاییــن ،قرمزرنــگ میشــود و شــروع بــه
چشــمک زدن میکنــد.
بــا کلیــک روی آیکــون برنامــه ،یــک لیســت
از خدمــات و ســرویسها را بــرای دسترســی
اینترنــت مالحظــه خواهیــد کــرد.

روی یکــی از ســرویسها یــا برنامههــا کلیــک
کنیــد تــا دسترســی آ نهــا غیرفعــال شــود.
خا کســتریرنگ شــدن برنامههــا و خدمــات
بــه ایــن معنــی اســت کــه از ارتبــاط آنهــا بــا
اینترنــت جلوگیــری شــده اســت.

تعیین دسترسی اینترنت
تریپمــود امــکان تغییــر دسترســی برنامههــا
را بــه اینتر نــت ،تنهــا بــا یــک ســوئیچ ارا ئــه
میدهــد .ا گــر میخواهیــد بــرای مدتزمــان
مشــخص از اتصــال برخــی ســرویسهای
وینــدوز بــه اینتر نــت جلوگیــری کنیــد،
میتوانیــد از تریپمــود بخواهیــد آن را
برایتــان انجــام دهــد؛ بنابرایــن اصــا احتیــاج
نیســت کــه بهصــورت دســتی دسترســی
بــه اینتر نــت را مســدود یــا در رجیســتری
برنامههــا تغییــری اعمــال کنیــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه هرچنــد وقــت یــک
بــار ،یــک ســرویس از وینــدوز بــه اینتر نــت
متصــل میشــود .تصویــر بــاال نشــان میدهــد
کــه کورتانــا بــرای ارائــۀ خدمــات اطالعرســانی
وینــدوز بــه اینترنــت متصــل شــد و ایــن امــر
زمانــی اتفــاق افتــاد کــه یــک اسکرینشــات
از صفحــه گرفتــه شــد؛ در ایــن حیــن اصــا از
کورتانا بــرای انجــام کاری اســتفاده نمیشــد!
تریپمــود بــرای هــر دو سیســتمعامل وینــدوز
و مــک ارائه شــده اســت.
ا یــن نر ما فــزار ،برنامههــا و خدماتــی را کــه
میخواهنــد بــه اینتر نــت متصــل شــوند،
کنتــرل میکنــد .گفتنــی ا ســت کــه بایــد
مراقــب باشــید و بدانیــد چــه ســرویسهایی
را مســدود میکنیــد؛ چــون وینــدوز بــرای
اینکــه برخــی از فعالیتها یــش را بهطــور
کامــل انجــام دهــد ،نیــاز بــه اینترنــت دارد و
عــدم دسترســی آنهــا ممکــن اســت عواقبــی
دربرداشــته باشــد .ا گــر چیــزی روی سیســتم
اقــدام بــه فعالیــت کــرد ،حتمــا در مســدود
کــردن لیســت خــود ،د قــت و تجدیدنظــر
کنیــد .
توجــه داشــته باشــید ،ا گــر وقــت زیــادی از روز
را در اینترنــت صــرف میکنیــد»TripMode« ،
میتوانــد یــک برنامــۀ ضــروری بــرای شــما بــه
شــمار بــرود.

واقعیتهایی که باید دربارۀ بادام بدانید

هدف اصلی
تریپ مود
جلوگیری از
دسترسی
برنامه ها به
اینترنت در زمان
وب گردی
شماست .با
این برنامه قادر
خواهید بود
انتخاب کنید
که چه برنامه و
سرویس هایی
به اینترنت
دسترسی داشته
باشند

یهــای دهــان و دنــدان
بیمار 
برخــاف برخــی از بیماریهــا
قابلپیشــگیری اســت .بــرای
پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان
حداقل روزی دو بار مســواک زدن با
خمیردنــدان حــاوی فلورایــد الزم
است.
بـــرای جلوگیـــری از پوســـیدگی دندا نهـــا
بایــــــــد حتیاالمــــــکان از خـــوردن مـــواد
قنـــدی خـــودداری کـــرد؛ زیـــرا ایـــن مـــواد
احتمـــال پوســـیدگی دنـــدان را افزایـــش
میدهد.
ب ــرای جلوگی ــری از بیماریه ــای لث ــه ،الزم

نانوثانیــه صــورت میگیــرد .ا جــزای ترکیبــی
ایــن سیســتم جدیــد تنهــا  ۵۰نانومتــر طــول و ۸
نانومتــر ضخامــت دارد.
گرافــن الی ـهای نــازک از کربــن اســت .ایــن الیــه
بــه انــدازهای نــازک اســت کــه میتــوان گفــت

گرافــن باریکتریــن ترکیــب شناختهشــده
بــرای انســان اســت .همچنیــن ایــن الیــه از
ســبکترین و در عیــن حــال قویتریــن ترکیبــات
موجــود ســاخته شــده اســت .گرافــن بهتریــن
رســانای الکتریســیته اســت و بنابرایــن ،بــه نظــر

بادام برای گیاهخواران
بــادام سرشــار از کلســیم ،منیزیــم و فیبر اســت و
یکــی از منابــع پروتئیــن محســوب میشــود .به
همین دلیل ،بهویژه برای افرادی مناسب است
کــه از محصــوالت حیوانــی مانند گوشــت و غیره
استفاده نمیکنند .توصیه میشود گیاهخواران
حتما بادام را در برنامۀ غذایی خود بگنجانند.

بهتر است بادام را با پوست بخورید
پوســت نازک بادام سرشــار از آنتیا کسیدانها و
مواد مغذی اســت .این بخــش از بــادام خواص

ضدویروســی و ضدالتهابی فوقالعادهای دارد.
توصیه میشــود بادام را با پوســت نازک آن میل
کنید.
درخت بادام و درخت آلو از یک خانوادهاند
بادام میــوۀ درخت بادام اســت کــه همخانوادۀ
درخــت آلــو و درختهــای میوههای هســتهدار
اســت .درواقــع بــادام همخانوادۀ هلــو ،گیالس
و آلو است.
بادام سرشار از پروتئین
بــادام منبــع پروتئیــن اســت .بــرای جــذب
حدا کثری پروتئیــن و خواص دیگــر آن ،بهترین
روش ایــن اســت کــه بهخوبــی آن را بجویــد .بــه
عقیدۀ متخصصان هرچه بیشــتر بادام را بجوید
و هــر چه بادامهــا خردتر باشــند بــدن راحتتر از
خواص آنها بهره میبرد.
بادام و فیبرها
بــادام سرشــار از پروتئیــن و فیبــر اســت و بــه
همیــن دلیــل ،احســاس ســیری زودهنــگام و
طوالنیمدت ایجاد میکند.
ا گــر دنبــال جــذب بیشــتر ویتامیــن  Eو منیزیــم
هســتید به ســراغ بادام برویــد .نتایج پژوهشــی
کــه اخیــرا در ســایت  BMC Medicineبــه چــاپ
رسیده است نشان میدهد افرادی که هر هفته
بیــش از ســه بــار بــادام میــل میکننــد بــه میزان
 55درصــد کمتــر در معــرض مرگومیــر ناشــی از
بیماریهــای قلبــی عروقــی قــرار میگیرنــد .این
پژوهش همچنین نشــان میدهــد بادامخورها
 40درصد کمتر دچار سرطان میشوند.
بادام کمکالری و منبع چربیهای خوب
بادام آنطور که تصور میشــود پرکالری نیست.
دقیقتــر بگوییم هــر  28گــرم بادام یعنــی حدود
 23عــدد حــاوی  129کیلوکالری اســت .اما مهم
این است که همین میزان بادام با همین میزان
کالری حدود  9گرم چربیهای مفید اشباعنشدۀ
مونــو و  3گــرم چربیهــای اشباعنشــدۀ ُپلی هم
دارد که برای سالمت قلب شما ضروری هستند.

فضای سبز و زیباسازی محیط

صحبت گل
ا س ــت ا ف ــراد در کن ــار مس ــوا ک زدن و ن ــخ
دن ــدان کش ــیدن از اس ــتعمال دخانی ــات
بهش ــدت پرهیـــز کنن ــد.
بیشـــتر از هـــر مـــادۀ دیگـــری مـــواد
کربوهیـــدرا تدار باعـــث خرابـــی دنـــدان
میش ــوند ،مانن ــد ان ــواع کی ــک ،آبنب ــات،
کلوچـــه ،نوشـــیدنیهای شـــیرین و مـــواد
نشاس ــتهدار مث ــل چیپ ــس .درواق ــع عل ــت
اصل ــی پوس ــیدگی دندانه ــا باق ــی مان ــدن
مــواد کربوهیدراتــی روی آنهــا اســت .بــرای
داش ــتن دندانه ــای س ــالم در کن ــار رعای ــت
مـــوارد مذکـــور ،بایـــد هـــر شـــش مـــاه یـــک
بـــار بـــه دندا نپزشـــک مراجعـــه کـــرد تـــا
درصـــورت وجـــود مشـــکل ،هرچـــه زودتـــر
اقدامـــات الزم بـــرای رفـــع آن انجـــام شـــود.

انتخاب درختچه در طراحی پرچین
(قسمت دوم)

برای جلوگیری از
بیماری های لثه،
الزم است افراد در
کنار مسواک زدن
و نخ دندان کشیدن
از استعمال
دخانیات
به شدت پرهیز
کنند

حافظۀ انعطافپذیر راه را برای تلفنهای همراه منعطف هموار کرد

بــا توجــه بــه اطالعــات و گزارشهــای موجــود
مبنــی بــر تولیــد اجــزای خمپذیــر ،دانشــمندان
دانشــگاه ا کسترانگلســتان مقالـهای بــا موضوع
جایگزینــی سیســتم ذخیر هســازی جد یــد
ساختهشــده از گرافــن بــا حافظــۀ فلــش کنونــی
نوشــته و ارائــه دادهانــد .مــواد تشــکیلدهندۀ
سیســتم ذخیرهســازی جدیــد ،ارزانتــر اســت
و ترکیــب هیبر یــدی آن بــر ترکیبــات گرا فــن
ا کســید-تیتانیوم ا کســید مبتنــی ا ســت کــه
نوشتهشــدن و خواند هشــدن آن فقــط در ۵

بادام باعث چاقی نمیشود
برخــاف باورهــای رایــج ،بــادام باعــث چاقــی
نمیشــود .در بــاور عمــوم مــردم ،بــادام و کال
میوههای صدفی باعث چاقی میشوند؛ اما این
امر واقعیت نــدارد .مغزهای روغنــی مانند بادام
و پســته و غیره حاوی چربی هســتند و احساس
ســیری طوالنیمدت ایجاد میکننــد؛ اما جذب
چربیهای زیاد را مهار میکنند.

بادام تقویتکنندۀ سیستم ایمنی بدن
بــادام حــاوی مــواد مغــذی ا ســت و خــواص
آنتیا کســیدانی زیــادی دارد .یــک مشــت
بــادام بهانــدازۀ یــک پیالــه بروکلــی یا چای ســبز
آنتیا کسیدان پولی فنول به بدن میرساند.

تازههای فناوری

هما کنــون تولیــد تلفنهــای
همراه منعطف از مهمترین اهداف
ِ
نهایــی بســیاری از تولیدکننــدگان
تلفنهای همراه هوشــمند به شمار
میآید .الزمــۀ ایجاد و پیاد هســازی
ایدۀ فوق ،تولید اجــزای منعطف با
قابلیتارتجاع(خمپذیری)است.

بایــد بدانیــد کــه بــادام خــواص
بیشماریدارد،سرشار از ویتامینها،مواد
معدنی و آنتیا کسیدانهاست و بخشی
از تغذیۀ سالم را تشکیل میدهد .در این
مطلب کوتاهبهششواقعیتدربارۀبادام
میپردازیم.

بادام خام یا بوداده؟
توجه داشــته باشــید که بادام خام بهتــر از بادام
بــو داده اســت .بــرای بــو دادن بــادام معمــوال از
چربیهــای مضر اســتفاده میشــود .بــه همین
دلیل بهتر است از بادام خام اســتفاده کنید تا از
چربی و نمک زیاد دوری کنید.

بهداشت و سالمتی

راز دندانهای سالم

کارشناس تغذیه-راهبری رستورانها

میرســد مناس ـبترین مــاده بــرای اســتفاده در
نهــای
دســتگاههای الکترونیکــی از جملــه تلف 
همــراه هوشــمند باشــد.
ا یــن در حا ل ـی ا ســت کــه گرا فــن پــس
از کر بــن ،هیــدروژن ،هلیــوم و ا کســیژن
بیشــترین عنصــر مو جــود در جهــان ا ســت.
مهمتر یــن مشــکل گرا فــن فراینــد پیچیــدۀ
تولیــد آن ا ســت؛ عالو هبرا یــن ،کیفیــت ر شــد
گرا فــن بــرای بــار نخســت کا فــی نیســت.
بااینحــال ،شــرکتهایی نظیــر سامســونگ
بــا ســرمایهگذاری در ا مــر تحقیقــات کمــک
کردهانــد تــا گرافــن بــه یکــی از اصلیتریــن اجــزای
دســتگاههای الکترونیکــی اعــم از تلفنهــای
همــراه هو شــمند تبد یــل شــود.
گرافــن ،هدایتگــر الکتــرون مؤثرتــری نســبت
بــه ســیلیکون اســت و انتقــال الکترونهــا بــا
ســرعت ۱۰۰۰کیلومتــر بــر ثانیــه ( ۳۰برابــر ســریعتر از
ســیلیکون) صــورت میگیــرد.

ترجمهوتنظیم:محمدعلی کریمی
استفاده از پرچین
پرچینهــا بهطــور گســتردهای در با غهــا اســتفاده
میشــوند؛ البتــه بهتــر اســت آنهــا را دیــواره یــا
چارچــوب بنامیــم .دیوارههــا بــرای تقســیم بــاغ و
همچنیــن بــرای مخفــی کــردن قســمت مشــخصی
از بــاغ از دیــدرس بســیار مفیدنــد .در برخــی مــوارد
پرچینهــا را در ارتفــاع بســیار کوتــاه نگــه میدارنــد
نهــا پرچیــن
یتــوان بــه آ 
تــا جایــی کــه ب هســختی م 
گفت؛ در این حالــت آنها درواقع لبههــای تزیینی
برای حاشــیهها بــه حســاب میآینــد .پرچینهای
حاصــل از گیاهــان همیشهســبز نقــش مهمــی در
ا یــن خصــوص ایفــا میکننــد .بر خــی پرچینهــا
غیرر ســمی هســتند و در آ نهــا گیا هــان بهطــور
نامحــدود رشــد داده میشــوند و آنهــا را هــرس
نمیکننــد؛ بنابرایــن ،گیاهــان پرچینــی قابلیــت

تولیــد گل خواهنــد داشــت کــه بــه زیبایــی فضــا
میافزایــد .گیاهــان ُرز و اســطوخودوس دو نمونــه
از گیاهــان معروفــی هســتند کــه در دســتۀ اخیــر
قــرار میگیرنــد .همــۀ مــا بــه دنبــال پرچینهایــی
هســتیم کــه هرچــه ســریعتر رشــد کننــد و ایــن امــر
باعث میشــود کــه مــا بــه گیاهانــی متمایل باشــیم
کــه در مدت زمان کم ،رشــد زیادی داشــته باشــند؛
بااینحــال ،بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه
بهمحــض اینکــه ایــن گیاهــان بــه ارتفــاع موردنظــر
بر ســند ،ر شــد آ نهــا متو قــف نخوا هــد شــد و بــا
همــان ســرعت بــه رشــد خــود ادامــه خواهنــد داد.
ایــن بدیــن معناســت کــه بــرای کنتــرل رشــد ایــن
گیاهــان الزم اســت آنهــا را مرتبــا هــرس کنیــم.
پرچینهــای بــا رشــد کنــد ممکــن اســت بــه زمــان
طوالنیتــری بــرای رســیدن بــه بلــوغ کامــل نیــاز
داشــته باشــند؛ ولــی وقتــی بــه بلــوغ خــود رســیدند
نیازمنــد مراقبــت کمتــری هســتند.

پرچینهای
با رشد کند
ممکن است به
زمان طوالنیتری
برای رسیدن به
بلوغ کامل نیاز
داشته باشند؛
ولی وقتی به بلوغ
خود رسیدند
نیازمند مراقبت
کمتری هستند

پرچین غیررســمی از اســطوخودوس که یک مسیر
باریک را محصــور کرده اســت .زیبایی ایــن پرچین
فقــط بــهظاهــر آن محــدود نمیشــود ،بلکــه بــا

لمــس ایــن گیــاه در طــول مســیر حرکــت عطر بســیار
مطبوعــی از آن برمیخیــزد .چنیــن پرچینهایــی
بــرای شــرایط مختلــف در بــاغ مناس ـباند.
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اجتماعی
گفت و گو

بازنشستگان

محلخدمت

نام

رضا فروغی
فوالدسازیوریخته گریمداوم

انرژی و سیاالت

1389/2/21
1395/11/16

1370/3/25
1396/2/30

سیداکبرلقائی

علیرضاآذری

امورمالی

نوردگرم

1370/3/26
1396/2/30

1370/5/12
1396/3/1

اکبرسلوکی

کریمجانقربان

کنترلکیفی

نوردسرد

1370/5/26
1396/3/2

1370/12/5
1396/3/2

حسیننژادکریمی

محمدامین مومن زاده

نوردسرد

مجتمعفوالدسبا

1371/5/10
1396/3/2

1385/6/1
1396/3/3

صدرالهمختاری

حسن مرادی
آموزشوتوسعهمنابعانسانی

نوردسرد

1369/10/6
1396/3/3

1370/3/8
1396/3/3

ایمنی

معرفی نفرات برتر ایمنی

محمد بهرامی

علی قوامی

محمدرضا ا کبری

وحید رئیسی

حبیب اله ا کبری بیشه

سیفاهلل پریشانی

بروز حــوادث شــغلی ،حــوادث غیرمترقبــه و بالیــای طبیعــی در تمــام بخشهای صنعتــی ،بهویــژه صنایع
فوالدسازی ،با صدمات انسانی و خســارتهای فراوان همراه است و ازآنجاکه کشور ما نیز در زمرۀ کشورهای
درحالتوسعهاست،حفظمنابعانسانیوتجهیزاتشرکتهااز بسیاریجهاتمهماست.بررسیهانشان
میدهد کــه رعایــت دســتورالعملهای ایمنی پیــش از وقوع حوادث ســهم عمــدهای در کاهــش خطرات و
آسیبهایناشیاز حوادثدارد.
در همینرابطه،از سویمدیر کنترل کیفیآقایان محمد بهرامی ،داوود کاظمی ،حبیباهلل ا کبری بیشه،
محمدرضا ا کبری ،علی قوامی ،وحید رئیسی و سیفاهلل پریشانی بهعنواننفراتبرترایمنیاینمدیریت
معرفیشدند.

بازدید

محسن کارونی
شاغل مجتمع فوالد سبا
پیشــنهادی داشــتم بــه همکارانــم در روابــط
عمومــی و رادیــو فــوالد کــه در هــر روز اســامی
پرسنلی که سالروز تولدشــان هست خوانده و
به آنها تبریک گفته شود.
913***3093

تاریخبازنشستگی

مهرزادعناقه

داوود کاظمی

شما و فوالد

پایان مرحلۀ اول بیستونهمین دورۀ
مسابقات قرآن شرکت فوالد مبارکه

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــدیــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــداز ایــندر ازدحــامخاطـرههـاشـادمـیشـویم.فوالدمبارکـهبـهعنـوانمولـود
انقـالب اسلـامی و یکـی از افتخـارات عظیـم جمه ــوری اسلـامی ایـران جایـگاه
کسـانی بـوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی
کشـور تـالش کـرده انـد و موفـق شـده انـد ،ایـن شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود
کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت ،برسـانند.
تاریخاستخدام

سامانه  30003222و تلگرام

محمدحســین توکلی شــاغل در
تعمیرگاه مرکزی
چندین بــار با شــمارههای داخلی و ســازمانی
تعاونــی مصــرف تمــاس گرفتــم اما متاســفانه
تا کنــون موفــق نشــدهام بــا مســئول اســترداد
چکهــای ضمانــت تعاونــی مصــرف صحبت
کنم.
913***5914

بــا پایــان یافتــن مرحلــۀ اول بیســتو نهمیــن دورۀ
مســابقات قــرآن شــرکت فــوالد مبارکــه ،خبرنــگار فــوالد
درخصوص چگونگی برگزاری این مرحله از مسابقات ،با
محمود فروغی ،رئیس امور فرهنگی و مسئول برگزاری این
دورهاز مسابقاتقرآن ،گفتگوییانجامداد کهمیخوانید:
لطفا ضمن بیان هدف برگزاری این مســابقات ،اشــارهای نیز به
تاریخچۀ برگزاری مســابقات قرآن و معارف در شــرکت فــوالد مبارکه
بفرمایید.
هدف از برگزاری ســالیانۀ مســابقات قرآن و معارف ،نشــر و گسترش فرهنگ
قرآنومعارفاهلبیتعلیهمالسالمدر بین کارکنانوخانوادۀمحترمآنانو
پیمانکاران گرامیوهمچنینشناسایینخبگانقرآنیاست.اینمسابقات
برایاولینبار در سال 1368برگزار شدوتایازدهدورهبهصورتداخلیومحدود
بهرشتههایحفظوقرائتبود.در طولبرگزاریدورههایاولتایازدهمتعداد
اندکشماریاز همکاراندر اینمسابقاتبایکدیگررقابتمیکردند؛تااینکه
دوازدهمین دوره به پیشــنهاد شــورای قرآن با دعوت از نخبگان قرآنی مرا کز
صنعتی،اداری،حوزوی،دانشگاهیوفرهنگیاستانبهصورتاستانیبرگزار
توپنجم،هرسالشاهدحضور هزاراننفراز عزیزان
شدوپسازآنتادورۀبیس 
قرآنیاستاندر اینمسابقاتبودیم کهدر رشتههایحفظ،قرائت،ترجمه،
مفاهیم ،معارف ،نهجالبالغه و احکام رقابت میکردند .اســتقبال نوجوانان
و جوانــان قرآنی از ایــن برنامۀ نورانــی غیرقابلتوصیف اســت؛ بهعنوانمثال
میتوان به دورۀ بیستوپنجم اشاره کرد که دوازده هزار نفر در این مسابقات
شرکت کردند .از دورۀ بیستوششــم تا این دوره که بیستونهمین دورۀ آن
است،مقرر شدمسابقاتفقطویژۀخانوادۀفوالدوپیمانکارانداخلیباشد.
سال گذشتهحدود5404نفرازهمکارانوخانوادۀایشاندررشتههایحفظ،
قرائت،ترتیل،مفاهیم،احکامواذانشرکت کردندو 957نفرتوانستندجوایز
ویژۀمسابقاترااز آنخود کنند.
وضعیت ثبتنامکنندگان در مسابقات این دوره به چه صورت بوده
است؟
باتوجهبهدومرحلهایشدنایندورهازمسابقات،درمهلتمقررتعداد6945
نفرازهمکاران،پیمانکارانبههمراهخانوادۀمحترمشانثبتنام کردند؛ازاین
تعداد 6265نفر در رشتههای کتبی و 680نفر در رشتههای شفاهی ثبتنام
کردند که از تعداد افراد راهیافته به مرحلۀ دوم در رشتههای کتبی ،که آزمون
آنان ب هصــورت غیرحضوری انجــام گرفت ،تعــداد 4780نفر موفق به کســب
حدنصابنمرهشدندوبااحتسابداوطلبانرشتههایشفاهیدرمجموع
تعداد 5460نفربهمسابقات مرحلۀدوم آزمون ،که بهصورت حضوری در روز
جمعهمورخ 96/5/27در محلاردوگاهشهیدبهشتیاصفهان(باغابریشم)
برگزار خواهدشد،راهیافتند.
علت دومرحلهای شدن این دوره از مسابقات چه بود؟
دردورههایقبلتعدادیازهمکاراندرمسابقاتثبتناممیکردندوعلیرغم
دریافت کتبومنابعمسابقات،بدوناعالمانصرافدر روز برگزاریمسابقات
در آزمــون شــرکت نمیکردنــد و این امــر بار مالــی به شــرکت تحمیــل میکرد؛
همچنین تعدادی از ثبتنامکننــدگان بدون مطالعۀ منابع و بــدون آمادگی
قبلیدرآزمونشرکتمیکردند کهبااهدافبرگزاریمسابقاتمغایرتداشت؛
بنابراینبرایافزایشسطح کیفیواثربخشیمسابقات،مقرر شدایندورهاز
مسابقاتدر دومرحلۀحضوریوغیرحضوری،در رشتههایحفظ،قرائت،
مفاهیم،اخالق،مهدویتواعتقاداتبرگزار شودوصرفا کسانیبهمرحلۀدوم
راه یابند که ضمن مطالعۀ منابع آزمون و پاســخگویی به سؤاالت تشریحی،
حدنصابنمرهرااز رشتۀثبتنامی کسب کردهباشند.
گفتنیاستبرگزاریآزمونرشتههایحفظوقرائتبهصورتیکمرحلهای
(حضــوری) و ســایر رشــتههای کتبــی ب هصــورت دومرحل ـهای (حضــوری و
غیرحضوری)برنامهریزیشد.باهمینرویکرد،ثبتناماز تاریخ 15فروردین
تا 15اردیبهشتماه 96ازطریق پرتال کارکنان شرکت صورت گرفت و سپس
منابع مسابقات و سؤاالت تشریحی مرحلۀ اول توزیع شد .بهدلیل استقبال
خوب همکاران ،دریافت پاســخنامهها تا تاریخ 96/4/20تمدید شد و عمال
مرحلۀ اول مســابقات کتبــی ،که ب هصــورت حضــوری بــود ،در ایــن تاریخ به
پایانرسید.
درخصوص نحوۀ دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری مرحلۀ

دوم مسابقات توضیح دهید.
افرادراهیافتهبهمرحلۀدوممسابقاتمیتواننداز تاریخ 96/5/10تا96/5/16
با مراجعه به پرتال کارکنان /سیستم مسابقات ،نسبت به چاپ کارت ورود
بهجلسهاقدام کنند.
سخن پایانی:
در روز برگــزاری آزمون ،همکاران و خانوادۀ محترم ایشــان ،کــه با خودروهای
شخصیخودبهاردوگاهمراجعهمیکنند،صرفنظراز اینکهزمانآزمونآنان
چه ساعتی است ،باید حدا کثر تا ســاعت 7:30صبح در محل اردوگاه حضور
یابند و ضمن شــرکت در مراســم افتتاحیه ،از محل برگزاری آزمون و اطالعات
تکمیلیبرگزاریمسابقاتآ گاهییابند.
گفتنی اســت درب ورودی اردوگاه از ســاعت 7:45صبح بســته خواهد شد و
با شروع مسابقات امکان حضور در جلسۀ آزمون بههیچوجه میسر نخواهد
بود.همچنینافرادداوطلبشرکتکنندهدر آزمونهای کتبی،ضمنهمراه
داشتن کارتورودبهجلسه،مدادسیاه،پا ککن،مدادتراشوسنجاق(جهت
نصب کارت ورود به جلســه) و کارت شناســایی معتبر از همراه آوردن کتاب،
ساک،وسایلشخصیوتلفنهمراهبهمحلبرگزاریجلسۀآزمونوهمچنین
از همراهآوردننفراتاضافیبهاردوگاهخودداری کنند.
درپایانضمنآرزویموفقیتبرای کلیۀهمکارانراهیافتهبهمرحلۀحضوریو
نهاییایندورهاز مسابقات،امیدواریمداوطلبان گرامیدر فرصتباقیمانده
تا آزمون نهایی بهاندازۀ کافی مطالعه و با آمادگی هرچهتمامتر در مســابقات
شرکت کنندتاضمنبهرهمندیاز برکاتقرآنومعارفاهلبیتعلیهالسالم،
از جوایزارزشمندایندورهاز مسابقاتبهرهمندشوند.
مناب ــع ای ــن دوره از مس ــابقات جه ــت ی ــادآوری مج ــدد ب ــه
شرکتکنندگان گرامیاعالممیشود:
-1رشتۀحفظ(کهبهصورتشفاهیبرگزار میشود):
الف  -حفظ 5جــزء اول قرآن ویــژۀ خواهــران و برادران در کلیۀ مقاطع ســنی
نوجوانان،جوانانوبزرگساالن
ب-حفظموضوعیقرآن کریمویژۀخواهرانوبرادرانردۀسنیبزرگساالن
ج-حفظبخشیاز جزء 30قرآن کریماز ابتدایسورۀفجرتاپایانقرآنمجید
ویژۀردهسنینوجوانانوجوانان
-2رشتۀمفاهیمقرآن:
ویژۀخواهرانوبرادراندر مقطعسنیجوانانوبزرگساالن(متولدین1380
وقبلاز آن)
منبعمسابقهمفاهیمقرآن :کتاب«تفسیرسورۀواقعه»تألیفدکترمحمدعلی
انصاری
تذکر :ســؤاالت مرحلۀ نهایی رشــتۀ مفاهیم قرآن بهصورت کتبی و شامل40
تستاست.
-3رشتۀاخالق:ویژۀخواهرانوبرادراندر مقطعسنیجوانانوبزرگساالن
(متولدین 1380وقبلاز آن)
منبع مســابقۀ اخالق :کتاب «روزی حــال (تأثیر مال و لقمه حــال و حرام بر
سرنوشتانسان)»تألیفاستادمحمدعلیقاسمی
تذکر :ســؤاالت مرحلۀ نهایی رشــتۀ اخالق بهصورت کتبی و شامل 40تست
است.
-4رشــتۀ مهدویــت :ویــژۀ خواهــران و بــرادران در مقطــع ســنی جوانــان و
بزرگساالن(متولدین 1380وقبلاز آن)
منبــع مســابقۀ مهدویــت :کتــاب «یکصــد پرســش و پاســخ پیرامــون
امامزمان(عج)»تألیفاستادعلیرضارجالیتهرانی
تذکر:سؤاالتمرحلۀنهاییرشتۀمهدویتبهصورت کتبیوشامل 40تست
است.
-5رشــتۀ اعتقادات :ویژۀ خواهران و برادران فقط در مقطع ســنی نوجوانان
(متولدین 1381تا)1385
منبــع مســابقۀ اعتقــادات :کتــاب «اصــول دیــن بــرای همــه» تألیــف
استادرضااستادی
تذکــر :ســؤاالت مرحلــۀ نهایــی رشــتۀ اعتقــادات ب هصــورت کتبــی و شــامل
 40تستاست.
-6رشــتۀ قرائت تخصصی قرآن :قرائت آیات 189تا 194ســورۀ آلعمران ویژۀ
برادرانوخواهراندر همۀمقاطعسنی کهبهصورتشفاهیدر مرحلۀنهایی
یشــود و شــامل تجوید ،صــوت و لحــن ،وقف و
و بهصورت حضــوری برگزار م 
ابتدااست.

محمدعلــی نجفــی شــاغل در
خدمات عمومی
با ســام لطفا مســؤولین مربوطــه در خصوص
نحوۀ واریز هدیۀ تولد همســران اطالعرســانی
کنند .ضمــن اینکه در ســایت مربوطه در حال
حاضر ترا کنشها قابلدسترسی نیست.
913***6336
مجید زمانی شاغل در نورد سرد
لطفا در رابطه با شرایط قراردادی که بین فوالد
و نمایندگی سایپا انعقاد گردیده اطالعرسانی
بیشتر کنید.
913***5327
عادل سلطانی شاغل
در نورد سرد
از ترابری ســنگین جهت حل مشکل سرویس
زرینشــهر خیابــان ولیعصــر تقدیــر و تشــکر
میکنم.
913***2980
محمدرضــا باغخانی شــاغل در
انرژی و سیاالت
از مســئولین محتــرم درخوا ســت میشــود
ترتیبی اتخاذ شود اطالعات مانده(پرداخت/
بردا شــت) کار تهــای چندمنظــورۀ فــوالد
بهصــورت پیامــک بــه کارکنــان اطالعرســانی
شود.
910***8920
پروین طباطبایی فرزند مرحوم
سید حسن طباطبایی
جنــاب آ قــای ســبحانی ،بــا عــرض ســام و
احترام خدمــت شــما و همــکاران گرامــی ،...
بدینوســیله از زحمــات بیدریــغ جنابعالی و
تمامی همکاران شــرکت فوالد مبارکه تشــکر و
قدردانی میکنم.
912***7839
بهرام ا کبری همکار بازنشسته
از کليۀ دوســتان و همکاران گرامــى که در غم
از دســت دادن خواهــر و بــرادر اینجانــب ابراز
همــدردى نمودنــد صميمانــه تقديــر و تشــکر
میکنم.
913***3173

ابراز همدردی
با نهایت تأســف در هفتۀ گذشــته آقایان داوود
صالحی گنج قبادی شاغل در انرژی و سیاالت،
مسعود صالحی گنج قبادی شاغل در خدمات
عمومی ،یــداهلل توانازاده شــاغل در نورد ســرد،
احمد دهقانیان شــاغل در فوالدسازی و خانم
زهره خردمند فر شاغل در امور مهندسی در غم
درگذشت پدر و احمد زمانی شاغل در صادرات
در غم درگذشــت مادر و یعقوب فتحیان شاغل
در نــورد گــرم در غــم درگذشــت بــرادر بــه ســوگ
نشستند.
این غم جانکاه و ضایعه جبرانناپذیر را به محضر
خانوادههــای ایــن مرحومــان تســلیت عــرض
کرده ،برای آنان علو درجات را از درگاه حقتعالی
مسئلتمینماییم.
روابط عمومی
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اطالعیه امور ورزش

تست تیم فوتبال صنعت

سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان مطرح کرد:

از حمایت و هماهنگی خوب شرکت فوالد مبارکه،
باشگاه و هواداران بهره خواهیم برد
زالتک ــو کرانچ ــار در نمایش ــگاه
بــزرگعکــسیــارانســپاهانی ،کــهبــا
موض ــوعورزشوصنع ــتاز  22ت ــا28
یســنتراصفهــان
تیرمــاه 1396در سیت 
برگ ــزار ش ــد،در مصاحب ــهب ــاخبرن ــگار
ف ــوالد،از هماهنگ ــیخ ــوبش ــرکت
ف ــوالدمبارک ــه،باش ــگاهوه ــواداران
قدردانــی کــردو گفت:بــدونشــکاز
ته ــاب ــرای کس ــبنتای ــج
ای ــنظرفی 
درخش ــان و موفقی ــت روزاف ــزون در
فصلجدیــداســتفادهخواهیم کــرد.
وی تصریــح کــرد :مــا در دورههــای قبــل نتایــج
خو بــی کســب کرد یــم و بــاور دار یــم بــاز هــم
میتوانیــم ا یــن نتا یــج را تکــرار کنیــم.
کرانچــار در ادامــه افــزود :موفقیــت تیــم فوتبــال
فــوالد مبار کــۀ ســپاهان میتوا نــد بخشــی
از زحما تــی را کــه مدیرعا مــل فــوالد مبار کــه
و کارکنــان همیشــه ســربلند ا یــن شــرکت در
حمایــت از ایــن تیــم متحمــل شــدند ،جبــران
کنــد .
ســرمربی تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــۀ ســپاهان
خاطرنشــان کــرد :بــه نظــر مــن ،از زمانــی کــه
لیــگ ا یــران حر ف ـهای شــده ا ســت ،با شــگاه
فــوالد مبارکــۀ ســپاهان یکــی از پرافتخارتریــن
باشــگاههای ایــران بــه شــمار میآیــد؛ زیــرا بســیار
خــوب رهبــری و ســازماندهی شــده اســت.
وی افــزود :بــا شــرایط موجــود ،رونــد روبهرشــد
تیــم بهگونـهای اســت که بــه کســب حداقــل یک

از زمانی که لیگ
ایران حرفهای شده
است ،باشگاه فوالد
مبارکۀ سپاهان یکی
از پرافتخارترین
باشگاههای ایران
به شمار میآید

به اطالع همکاران گرامی میرســاند ،زمان تســت تیم فوتبال صنعت روزهای یکشنبه و سهشنبه رأس
ساعت  15:30در ورزشــگاه تختی مبارکه انجام میشود .شایانذکر است حرکت ســرویس از فوالد مبارکه
روزهای یکشنبه و سهشنبه رأس ساعت  15از روبروی مســجد جامع انجام میشود .جهت هماهنگی
بیشتر میتوانید با شمارۀ  09131661388آقای خالویی تماس حاصل کنید.

خبر

پوالدمردان فوالد مبارکه
بر سکوهای اول و دوم مسابقات بینالمللی کاراته
جــام خوشبیــن هســتیم.
زالتکــو کرانچــار خاطرنشــان کــرد :این نمایشــگاه
بســیار زیبــا بهخوبــی تاریخچــه و ســوابق شــرکت
فــوالد مبارکــه و باشــگاه را بــه تصویــر کشــیده و در
معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار داده اســت.
وی یادآور شــد :خوشــبختانه در ادوار گذشته نیز
هماهنگی و همدلــی بین هیئتمدیرۀ باشــگاه،
مدیریت فــوالد مبارکــه ،هــواداران خونگــرم و این
تیــم ،بدنۀ محکمــی را ایجــاد کــرده بود.

مدافع برزیلی
رسما به تیم فوالد مبارکه سپاهان پیوست

ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان گفــت:
مــن اعتقــاددارم هــواداران مــا کامــا باانگیــزه
خواهنــد بــود و بــرای تشــویق فوتبــال فــوالد
مبار کــۀ ســپاهان حضــوری فعــال خواهنــد
نقــدر تیــم را آمــاده
داشــت و امیــدوارم مــا نیــز آ 
کنیــم کــه بتوانیــم نتایــج خوبــی کســب کنیــم و
دوبــاره بــه صــدر فوتبــال ایــران برگردیــم.
بنا ب ــر ا ی ــن گ ــزارش ،س ــرمربی تی ــم فوتب ــال
ف ــوالد مبار ک ــۀ س ــپاهان در جر ی ــان ا ی ــن

بازدی ــد ،در نشس ــت خب ــری پی ــش از فص ــل ب ــا
اصح ــاب رس ــانه ،درب ــارۀ عملک ــرد ای ــن تی ــم در
نقلوانتق ــاالت گف ــت :اوض ــاع خ ــوب اس ــت و
یش ــود؛ در کن ــار پن ــج بازیک ــن
روزبـ ـهروز بهت ــر م 
حر فـ ـهای ک ــه از لی ــگ اضا ف ــه کرد ها ی ــم و
بهخوب ــی تمری ــن کردهان ــد و آمادگ ــی خوب ــی
دارن ــد ،ب ــه دنب ــال ج ــذب دو بازیک ــن خ ــوب
خارج ــی هس ــتیم ک ــه میتوان ــد تی ــم م ــا را در
ش ــرایط بهت ــری ق ــرار ده ــد.

پیشکسوت عکاسی و مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه
در نمایشگاه عکس یاران سپاهانی
همــکار گرامــی ،آقــای حامــد احمــدی ،شــاغل در
واحــد نیــروگاه بخــار ،در مســابقات بینالمللــی
کاراته ،جام دوســتی ملتها ،که در شــهر کرمانشاه
برگــزار شــد ،توانســت در دو بخــش رقابتهــای
کاتــای انفــرادی و همچنیــن کاتــای تیمــی رقیبــان
خــود را پشــت ســر گــذارد و مــدال طــای ایــن دوره از
مســابقات را از آن خــود ســازد.
همــکار ارجمنــد ،آقــای حمیدرضــا صادقی ،شــاغل
در واحــد نســوز مجتمــع فــوالد ســبا نیــز توانســت

ژایرو رودریگز رســما به تیم فوتبال فــوالد مبارکۀ
سپاهان پیوست.
به گزارش پایگاه خبری فوالد مبارکۀ ســپاهان،

ژایــرو رودریگز ،مدافــع برزیلی ،با حضــور در دفتر
مدیرعامل باشگاه و انجام توافقات الزم ،با عقد
قراردادی یکساله به جمع زردپوشان پیوست.

آغاز تمرینات
تیم هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان

پیشکســوتعکاســیایرانو
مدیــر روابط عمومــی شــرکت فوالد
مبارکۀ اصفهان از نمایشگاه عکس
یارانسپاهانیبازدید کردند.
اســتاد عبــداهلل هاشــمی ،پیشکســوت عکاســی
ای ــران و ناظم ــی ،مدی ــر رواب ــط عموم ــی ش ــرکت

ف ــوالد مبار ک ــۀ اصفه ــان ،ب ــه هم ــراه س ــایر
هم ــکاران خ ــود از نمایش ــگاه عک ــس ی ــاران
یســنتر،
ســپاهانی (در مجموعــۀ اصفهــان سیت 
طبق ــۀ اول ،س ــالن نگارخان ــه) بازدی ــد کردن ــد.
بناب ــر ای ــن گ ــزارش ،جمع ــی از پیشکس ــوتان
ته ــای مختل ــف
فوتب ــال اصفه ــان نی ــز در نوب 
از ای ــن نمایش ــگاه بازدی ــد کردن ــد.

کوهگشت

صعود به قلۀ سن ُبران

مروان حسین
به فوالد مبارکۀ سپاهان پیوست
مروان حسین،
بازیکن شاخص
تیم ملی عراق و
تیم الشرطۀ این
کشور ،با حضور
در اصفهان و دفتر
مدیرعامل باشگاه،
با عقد قراردادی
دوساله به جمع
زردپوشان ملحق
شد

تمرینــات تیــم هندبــال فوالد
مبارکۀ ســپاهان بــرای فصل جدید
آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری فوالد مبارکۀ سپاهان،
کادر فنی ،سرپرســت و بازیکنــان تیم هندبال
فــوالد مبارکــۀ ســپاهان ،در هفتــۀ گذشــته،

نشســتی بــا مهنــدس طاهــری ،مدیرعامــل
باشگاه برگزار کردند.
بنابر این گزارش ،تمرینات زردپوشان هندبال
از سهشــنبۀ هفتــۀ گذشــته بهمنظــور آمادگی
هرچه بیشتر برای شروع لیگ جدید در سالن
شهید سجادی اصفهان آغاز شده است.

بــا شکســت حریفــان قدرتمنــد خــود در مســابقات
مبــارزۀ کاراتــه بــه مقــام دوم برســد و بــر ســکوی دوم
رقابتهای بینالمللی کاراته بایســتد و مــدال نقرۀ
ایــن دوره از مســابقات را بــه گــردن انــدازد.
شــایانذکر اســت مســابقات بینالمللــی کاراتــه،
تهــا ،در شــهر کرمانشــاه بــا حضور
جــام دوســتی مل 
دوازده کشــور از سراســر جهــان ازجملــه ایتالیــا،
ســوئیس ،فرانســه ،صربســتان ،نپال ،افغانســتان،
سوئد ،پا کســتان ،عراق ،آذربایجان و ...برگزار شد.

مهاجــم سرشــناس تیــم ملــی
عراقرسمابهتیمفوتبالفوالدمبارکۀ
سپاهانپیوست.
مــروان حســین ،بازیکــن شــاخص تیــم ملــی
عــراق و تیــم الشــرطۀ ایــن کشــور ،بــا حضــور
در اصفهــان و دفتــر مدیرعامــل باشــگاه ،بــا

عقــد قــراردادی دوســاله بــه جمــع زردپوشــان
پیو ســت.
گفتنـ ـ ـ ــی ا س ـ ــت ب ــا تـ ــو ج ـ ــه ب ــه بر گ ـ ــزاری
مس ــابقات لی ــگ ع ــراق و تعه ــد ای ــن بازیک ــن
ب ــه با ش ـ ـگـ ــاه الشــر ط ـ ــه ،وی مس ـ ــابقات
اول فص ــل لی ــگ بر ت ــر ا ی ـ ـ ـ ــران را از د س ــت
میدهد.

گــروه کوهنــوردیشــهدایصنعــتفــوالددر تاریــخ 22و 23تیرمــاه،طــیبرنام ـهای 2روزهموفــقشــدبــهقلــۀ
س ـن ُبران،بلندتریــنقلــۀرشــتهکوهاشــترانکوه،بــاماســتانلرســتانبــاارتفــاع 4150متــر،صعــود کنــد.
اینرشتهکوهدر 5کیلومتریجنوبشهرستانازناو 15کیلومتریشهرستانالیگودرزو 30کیلومتریجنوب
شــرقیدرودواقعشــدهاست.
تلفــظ اصلــی سـن ُبران از واژه ُسـم ُبران اســت .علــت نا مگــذاری ایــن کــوه ایــن اســت کــه ســنگهای ایــن کــوه
یبــرد.
ب هقــدری تیــز و برنــده اســت کــه ُســم چهارپایــان را م 

عکس هفته

عواید دربی اصفهان به نفع بیماران سرطانی
از طــرف باشــگاه فــوالد مبارکۀ
ســپاهان ،عوایــد دربــی اصفهــان به
بیمــاران ســرطانی اختصــاص داده
میشود.
عواید حاصل از بلیتفروشی دیدار دوستانۀ
تیمهایفوتبالفوالدمبارکۀسپاهانوذوبآهن
اصفهان به بیماران سرطانی اختصاص مییابد.
درحالیکــه ز مــان چندا نــی تــا شــروع لیــگ
هفدهــم باقــی نمانــده اســت ،دو تیم همشــهری
فــوالد مبارکــۀ ســپاهان و ذوبآهــن در دیــداری
دو ســتانه ،روز شــنبه  ۳۱تیر مــاه در ورز شــگاه

نقشجهــان بــه مصــاف هــم میرو نــد تــا

هــواداران شــاهد یــک دربــی اصفهانــی باشــند.

بنــا بــر ایــن گــزارش ،مســئوالن باشــگاه فــوالد
مبار کــۀ ســپاهان در نظــر دار نــد در را ســتای
برنامههــای فرهنگــی خــود ،عوا یــد حا صــل
از بلیتفرو شــی ا یــن مســابقه را بــه بیمــاران
ســرطانی اختصــاص دهنــد.
از هــواداران و عالقهمنــدان فــوالد مبار کــۀ
ســپاهان و مــردم عزیــز اصفهــان انتظار مـیرود با
مشارکت در این امر خداپســندانه و همت عالی،
یاریرســان بیمــاران ســرطانی باشــند.
ایــن دیــدار بــه میزبانــی باشــگاه فــوالد مبارکــۀ
سپاهان ،رأس ساعت ۲۱در ورزشگاه نقشجهان
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.

عکس از همکار گرامی ،جناب آقای غالم فخری ،شاغل در واحد خدمات عمومی و امور رفاهی
همکاران و خوانندگان محترم خبرنامۀ فوالد میتوانند با ارسال عکسهای جذاب و دیدنی ورزشی به
واحد امور ورزش ،در مســابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند .شــایانذکر است هر هفته به
عکس منتخب جایزهای به رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد.
شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است.
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حدیث هفته
امام علی
هــر کــس از خــود بدگویــی و انتقــاد کنــد ،خــود را اصــاح کــرده و هرکــس
خودســتایی کنــد ،پــس بــه تحقیــق خویــش را تبــاه کــرده اســت.
علیه السالم :

غررالحکم ،ج  ، ٢فصل٧٧

Khabarnameh-Foulad
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سینما

کریمۀ اهل بیت
تولــــــــد حضــــــرت فاطــــــمۀ
معصومه علیهاالســام بــرای اهلبیت
علیهمالسالم چنان اهمیت داشت که
قبل از به دنیــا آمدنش خبــر آن را
منتشــر و مــردم را بــرای شــناخت
مقــام آن بانــوی بزرگــوار آمــاده
کردند.

بهشت هشت در
دارد که سه در آن
بهسوی قم است.
بانویی از فرزندان
من در آنجا وفات
میکند که نامش
فاطمه دخت
موسی است.
همۀ شیعیان ما به
شفاعت او وارد
بهشت میشوند

سینما قدس

نهنگ عنبر  /2اکسیدان

سینما سپاهان

نهنگ عنبر  /2رگ خواب

سینما فرهنگیان

نهنگ عنبر 2

سینما ساحل

پنجــاه ســال پیــش از تو لــد حضــرت فاطمــۀ
معصومه علیهاالسالم ،روزی گروهی از شیعیان
ری نزد امام صادق علیهالسالم رفتند .حضرت
فرمود :آفرین بــر بــرادران قمی ما .گفتنــد :آقا،
ما اهل ری هســتیم.امام باز به اهــل قم آفرین
گفــت و فرمــود :بــرای خداونــد حرمــی اســت
کــه مکه اســت؛ حــرم رســول مدینه ،حــرم امیر
مؤمنان کوفــه و حرم من و فرزندانم قم اســت.
بدانید قم کوفۀ کوچک ما است .آ گاه باشید،
بهشــت هشــت در دارد که ســه در آن بهســوی
قم اســت .بانویی از فرزندان من در آنجا وفات
میکند که نامش فاطمه دخت موســی است.
همــۀ شــیعیان مــا بــه شــفاعت او وارد بهشــت
میشوند.
بر اساس روایتی دیگر ،امام صادق علیهالسالم
هنگام تولد فرزندش موسی علیهالسالم چنین
فرمــود :از ایــن کودکــم دختــری به نــام فاطمه
متولــد خواهــد شــد .آن روز یکــی از شــیعیان،
که دختــرش را حمیــرا نام نهــاده بود ،نــزد امام
صادق علیهالسالم آمد .امام را دید که با کودک
در گهــواره ســخن میگویــد؛ پرســید :مگــر این

کودک سخن میگوید؟ امام از او خواست جلوتر
برود .وقتی نزدیکتر شد ،کودک لب به سخن
گشــود و گفت :ای مرد ،نامی که برای دخترت
انتخاب کردهای ،خداوند دشمن دارد .نامش
را تغییر ده.
آنــگاه امام صــادق علیهالســام بــه مــرد فرمود:
این کودک ،فرزندم موســی اســت .خداوند از او
دختری به من عنایت میکند که نامش فاطمه
است .او را در ســرزمین قم به خا ک میسپارند.
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فقه و زندگی

نماز در آیینۀ احکام شرعی
(بخش اول)

وقت نماز
گاهی گفته میشود موقع نماز ظهر ،ساعت دوازده
است .این سخن اشتباه است؛ زیرا در بعضی از ایام
سال،قبلاز ساعت دوازدهموقعاذانظهراستودر
بعضی از ایام سال بعد از ساعت دوازده .در مورد نماز
صبحومغربهمبههمینصورتاست.
بر این اساس ،ساعت ،معیار وقت نماز نیست،
بلکه وقت حقیقی نماز ،معیار است .وقت حقیقی
نماز صبح از سپیدۀ دوم است تا طلوع آفتاب.
(توضیحالمسائلمحشی)411/1/
وقت حقیقی نماز ظهر و عصر از وقتی است که
خورشید از وسط آسمان بهطرف مغرب متمایل
شود؛نشانۀآنهمایناست کهسایۀشاخصشروع
کند به حرکت به سمت مشرق .این وقت تا غروب
خورشیدادامهدارد(.همان)401/
وقت حقیقی نماز مغرب و عشا از وقتی است که
سرخی هنگام غروب ،که در طرف مشرق به وجود
میآید ،از باالی سر عبور کند .این وقت تا نیمهشب
ادامهدارد(.همان)407/
مصادیق سبک شمردن نماز
سبکشمردننماز مصادیقیدارد:
 -1ترک عمدی نماز؛ این مورد آشکارترین نمونۀ
سبکشمردننماز است ،گرچهبراییکبار.
-2تأخیرنماز بدونعذر تاآخروقت؛فقهافرمودهاند
مستحب است نماز در اول وقت خوانده شود ،آن
همبهجماعت(.توضیحالمسائلمحشی)399/1/
 -3شرکت نکردن در نماز جماعت؛ مراجع معظم
فرمودهاند شرکت نکردن در نماز جماعت از
روی بیاعتنایی جایز نیست( .توضیحالمسائل
محشی)768/1/
-4نمازخواندنبدونآرامشوطمأنینه؛بهطوریکه

هر که او را در قم زیارت کند ،بهشــت بر او واجب
میشود.
مادر این بانوی پا کیزه ،نجمه نام داشت که با
نامهای تکتم ،خیــزران ،امالبنین و طاهره نیز
از وی یاد شده است.
حضرت فاطمۀ معصومـ ــه ،بیس ـتوپنج سال
پس از تولد علی بن موسیالرضا علیهماالسالم
در اول ذیقعدۀ سال  173هجری قمری دیده
به جهان گشود.

سید ناصر
چهارده ساله
است که به جبهه
می رود و شانزده
ساله است که در
آخرین روزهای
جنگ ،در جزیرۀ
مجنون به اسارت
عراقیها درمیآید؛
درحالیکه دیدهبان
است و در واحد
اطالعات فعالیت
میکند

رکوع و سجود و کلمات و اذکار آن ،بهصورت کامل
انجامنشود.
-5عدمآموزشفرزندان؛مستحباستپدر ومادر،
بچۀممیز(بچهای کهخوبوبدرامیفهمد)رابهنماز
خواندنوعبادتهایدیگرعادتدهند.البتهنباید
این کار به صورتی انجام گیرد که موجب ناراحتی و
بیزاریاواز نماز شود.
سلسلهمراتب انجام نماز واجب
درصورت توان ،تمام نمازهای واجب باید ایستاده
و بدون تکیه کردن خوانده شود؛ در این حکم
فرقی نیست بین اینکه نماز واجب ،یومیه باشد
یا غیریومیه ،مثل نماز طواف ،نماز آیات و...
(توضیحالمسائل محشی)540/1/؛ اما ا گر ایستاده
خواندن میسر نبود ،باید سلسلهمراتب انجام نماز
واجبرامراعات کرد؛یعنیباقدرتداشتنبهمرتبۀ
نزدیکتر به حالت ایستاده بدون تکیه دادن ،نباید
بهمرتبۀدورترمنتقلشد.لذابهسلسلهمراتبانجام
یشود:
نماز واجبدر ذیلاشارهم 
 -1ایستاده بدون تکیه کردن  -2ایستاده همراه با
تکیه کردن-3نشستهبدونتکیه کردن-4نشسته
همراهباتکیه کردن-5دراز کشیدهبهپهلویراست
-6دراز کشیدهبهپهلویچپ-7خوابیدهبهپشت،
بهطوریکه کف پای نمازگزار بهطرف قبله باشد.
(توضیحالمسائلمحشی)432/1/
تذکر:
این سلسلهمراتب باید حفظ شود و با توانایی
بر حالت قبل ،نمیتوان به مرحلۀ بعد منتقل
شد .حتی شخصی که مثال دو رکعت از نماز چهار
رکعتی را میتواند ایستاده بخواند باید دو رکعت
اول را ایستاده و دو رکعت بعد را که عاجز میشود،
نشستهبخواند.

گاهی گفته میشود
موقع نماز ظهر،
ساعت دوازده
است.
این سخن اشتباه
است؛ زیرا در
بعضی از ایام
سال ،قبل از
ساعت دوازده
موقع اذان ظهر
است و در
بعضی از ایام سال
بعد از ساعت
دوازده.
در مورد نماز
صبح و مغرب هم
به همین صورت
است

خالصۀ اثر
«پایی که جا ماند» یادداشتهای روزانۀ سید
ناصــر حســینیپور از زندانهای مخفــی عراق
است کهانتشاراتسورۀمهرمنتشر کردهاست.
سید ناصر حسینی پور این کتاب را به گروهبان
عراقــی ،ولیــد فرحــان ،ســرنگهبان اردوگاه 16
تکریت ،که در زمان اسارت ،او را بسیار شکنجه
کرده و آزار داده ،تقدیم کرده اســت .این کتاب
 15فصل دارد.
چکیدۀ کتاب:
ســید ناصــر چهاردهســاله اســت کــه بــه جبهه
م ـیرود و شانزدهســاله اســت کــه در آخریــن
روزهای جنــگ ،در جزیــرۀ مجنون به اســارت
عراقیها درمیآید؛ درحالیکه دیدهبان اســت
و در واحد اطالعات فعالیت میکند .وقتی اسیر
میشــود یک پایــش تقریبا قطع شــده و به رگ
و پوستی بند بوده اســت .بااینحال ،تصمیم
میگیرد در دورۀ بعد از اسارت ،باز هم دیدهبان

مستند راه بیبرگشت

اتفاقــات و حــوادث باشــد ،اما ایــن بار
بــدون دوربیــن و دکل .او دیدههــا و
شنیدههایشرا،در کاغذهای کوچکی
کــه از حاشــیۀ روزنامههــا و کتابهای
ارســالی ســازمان مجاهدیــن خلــق
جمعآوری کردهاست،بارمزمینویسد
و در لولۀ عصایش جاسازی میکند.
حسیــنیپ ـ ـــور در شهـ ــریـ ـ ـــور ســال
 ،1369در بیمارســتان  17تمــوز ،ایــن
یادداش ـتها را در یــک دفتــر کوچــک
 20برگــی مینویســد و در میــان بانــداژ
پــای مجروحــش به ایــران م ـیآورد .او
در ایــن نوشــتهها بــه روایــت اتفاقــات
جبهه و دورۀ اســارت پرداخته اســت؛
بــه شــهادت همرزمانــش ،رفتــار
خشونتآمیز عراقیها با اسرای ایرانی
و حتــی اســیران مجــروح ازجمله خود
او (مثــل شــلیک دو گلولــه بــه پاهــای
مجروحش)،رسیدگینکردنبهجراحتشدید
پایش تا جایی کــه عفونت گســترش مییابد و
کرمها روی همه بدنش بــه حرکت درمیآیند و
نهایتا عراقیها پایــش را قطع میکنند و جلوی
پیشرفت عفونت گرفته میشود.
او در بازداشــتگاههای مختلــف مــورد ضــرب و
شــتم قــرار میگیــرد و بازجویــی میشــود؛ ولی
هرگز بــه عقایدش پشــت نمیکنــد .در آبانماه
ســال  ،1366در ســالگرد شــهادت بــرادرش،
ســیدهدایتاهلل ،میداند که خانواده برای هر
دویآنهامراسمبرگزار کردهاند.چندروز مانده
بــه آزادیاش میشــنود که بازرســان ســازمان
صلیب ســرخ قرار اســت برای نامنویسی آنها
بیایند .سید ناصر جزو بیس ـتهزار اسیر ایرانی
در تکریت اســت که مفقوداالثر اعالم شــده و از
حقوق اســیر جنگی بیبهرهاند .روز پنجشنبه
 22شهریور  ،1369اتوبوسی سید ناصر و اسرای
دیگــر را بــه فــرودگاه بغــداد میبــرد و آنجا ســوار
هواپیما شده و عازم ایران میشوند.

کارتون /مسعود ضیایی





















از مقامات آن حضرت که امام باقر علیهالسالم به
آن حضرت نسبت داده است ،کریمۀ اهلبیت
بــودن اســت .از مرحــوم آیتاهللالعظمی ســید
محمــود مرعشــی نقــل شــده اســت کــه بســیار
عالقهمند بــودم که به طریقی محل قبر شــریف
جدهام حضرت زهرا علیهاالسالم را بیابم .برای
این مقصود ،ختم مجربی انتخاب کرده ،چهل
شب به آن مداومت کردم تا شاید با این طریق،
از محل مرقد شــریف حضرت زهرا علیهاالســام
آ گاه شوم .شب چهلم بعد از انجام ختم و توسل
فراوان به بســتر خواب رفتم .در عالــم خواب به
محضر امــام باقر علیهالســام رســیدم؛ امــام به
َ
یت؛ به دامن
اهل َالب ِ
من فرمودَ :ع َلیک ِبکریم ِة ِ
کریمــۀ اهلبیــت ،علیهاالســام ،چنــگ بــزن.
تصــور کردم کــه منظور امــام علیهالســام از این
جمله ،حضرت زهرا علیهاالســام است .عرض
کــردم :آری قربانــت گردم ،مــن نیز ختــم را برای
همیــن گرفتم کــه محــل شــریف قبر حضــرت را
دقیقتر بدانم و زیارتش کنم .امام علیهالســام
فرمود :منظور من ،قبر شریف حضرت معصومه
علیهاالسالم در قم است .سپس افزود :به دلیل
مصالحــی ،خداونــد اراده کــرده اســت کــه قبــر
حضرت زهــرا علیهاالســام برای همیشــه برای
همــگان مخفــی باشــد؛ ازای ـنرو ،قبــر حضــرت
معصومــه علیهاالســام را تجل ـیگاه قبر شــریف
حضرت زهــرا علیهاالســام قــرار داده و شــکوه و
عظمــت مرقــد حضــرت زهــرا علیهاالســام را در
قبــر حضــرت معصومــه علیهاالســام متجلــی
کرده است.








































































تهاجم منافقــان به مرزهای
ایران پس از پایان جنگ تحمیلی
و انجام عملیات مرصاد بهوسیلۀ
نیروهای ایرانی
پنجــم مــرداد ســال ۱۳۶۷ســالروز عملیــات مرصاد
اس ــت؛ عملیات ــی ک ــه نیروه ــای ایران ــی ب ــر ض ــد
تهاج ــم کورکوران ــه منافقی ــن ب ــه ای ــران اس ــامی
انج ــام دادن ــد و توانس ــتند نی ــروی نظام ــی فرق ــۀ
رج ــوی را ب هط ــور کام ــل شکس ــت دهن ــد و بیش ــتر
ق ــدرت زره ــی و نظام ــی آنه ــا را ناب ــود کنن ــد.
منافقان بــا بهر هبــرداری از چتر حمایتــی نیروهای
عراق ــی ،تهاج ــم ک ــور خ ــود را آغ ــاز ک ــرده بودن ــد.
نی ــروی هوای ــی دش ــمن ،ب ــا وحش ــیانهترین
بمبارانه ــای ش ــیمیایی مناط ــق مس ــکونی،
نه ــا گش ــوده
راه را ب ــرای عب ــور س ــتون نظام ــی آ 

نه ــا پیش ــروی خ ــود را ش ــروع کنن ــد.
ب ــود ت ــا آ 
ای ــن تهاجم ــات در ش ــرایطی ب ــه وق ــوع پیوس ــت
ک ــه ای ــران ب ــا پذی ــرش قطعنام ــۀ  ۵۹۸ش ــورای
امنی ــت ،چه ــرۀ واقع ــی دش ــمن را برم ــا س ــاخته
بــود و در ایــن وضعیــت ،منافقــان ،که آخریــن برگ
شمــرگ
برنــدۀ اســتکبار جهانــی بودنــد ،نقــش پی 
ص ــدام را ب ــازی کردن ــد .مس ــتند «راه بیبرگش ــت»
درب ــارۀ عملی ــات مرص ــاد و پیشزمین هه ــای آن
اس ــت؛ در ای ــن مس ــتند همچنی ــن ب ــه وضعی ــت
وخی ــم م ــردم مناط ــق م ــرزی ک ــه در پ ــی تهاج ــم
نهــا بــه شــهادت
منافقــان آواره شــدند و برخــی از آ 
یشــود .گفتوگــو بــا بازمانــدگان
رســیدند اشــاره م 
تهاج ــم منافقی ــن ب ــه ای ــران و نمای ــش تصاوی ــر
شه ــای مختل ــف
آرش ــیوی از ای ــن واقع ــه ،بخ 
«راه بیبرگش ــت» را تش ــکیل میدهن ــد .محم ــد
کشــاورز تهیهکننــده و عبدالرســول گلبــن حقیقــی
کارگ ــردان ای ــن مس ــتند هس ــتند.

سودوکو




























































































